Projecte:

REFORMA COBERTA, SANEJAMENT I PAVIMENT EXTERIOR DE
L'ESCOLA "EL PI", CENTRE ESPECIALITZAT EN PARÀLISIS CEREBRAL.
1026

Emplaçament:

Carrer Mossèn Homs, 2 – 08227 Terrassa

Promotor:

Ajuntament de Terrassa- Servei d'Educació

Arquitecte Tècnic:

Pep Malgosa i Morera – Montserrat Garcia Carceller
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS, SLP

PROJECTE EXECUTIU
Novembre 2017

2

ÍNDEX
I- MEMÒRIA
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

3

II- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)

3

N PLÀNOL

1.1. Objecte del projecte

3

1.2. Promotors

3

SITUACIÓ INFORMACIÓ
Emplaçament. Llistat de plànols
S-01

DD1. ANTECEDENTS-DADES GENERALS

DESCRIPCIÓ

ESCALA

s/e

S-02

Estat actual. Planta coberta

1/1000

S-03

Estat actual. Fotos coberta

1/100

S-04

Estat actual. Planta baixa sanejament

1/100

Estat actual. Seccions
Estat actual. Detalls

1/100
1/100

1.3. Redactors

3

1.4. Descripció de l’estat actual

3

MD2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

4

S-05
S-06

2.1. Dades urbanístiques

4

A-01

Proposta. Planta coberta nous baixants

1/100

2.2. Descripció constructiva de l’edifici

4

A-02
A-03

Proposta. Planta baixa sanejament
Proposta. Planta estructura - reforç

1/100

2.3. Quadre de superfícies construïdes

4

A-04

Proposta. Seccions

1/100

A-05

Proposta. Detalls cobert

1/100

A-06
A-07

Proposta. Detalls cobert
Proposta. Línes de vida

1/100
1/100

2.4. Anàlisi de la coberta. Inspecció visual
2.5- Conclusions de l'anàlisi
2.6- Descripció de la solució proposada

PROPOSTA

4

2.6.1- Treballs coberta

16

2.6.2- Treballs urbanització. Paviment i sanejament

III PLEC DE CONDICIONS (PC)
Plec de condicions tècniques particulars (PCT)

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

IV ESTAT D'AMIDAMENTS- PRESSUPOST (PR)

MC1- Descripció de la solució constructiva

Amidaments

MC2- Sistema de condicionament instal·lacions i serveis

Quadre de preus 1

ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

12

ME1- Disposicions tècniques per la correcta disposició dels treballs. I possibles millores de
qualitat.

Resum de pressupost
V DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)

ME2- Termini d'execució
ME3- Pla de treballs
CN. NORMATIVA APLICABLE

Quadre de preus 2

1- DCE Justificació estructures.

14

2- GR Gestió de Residus
3- ESS Estudi de Seguretat i Salut
4- CQ Control de Qualitat

15

3

4

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

directament sobre el terreny, sense forjat sanitari ni soterrani. Els espais que queden entre aquests pavellons, coberts amb
cobertes de xapa col·laborant a 4 aigües, són zones planes tractades com a terrats, amb rajola ceràmica. Degut al seguit

MD1. Antecedents

d'actuacions de reparació, les cobertes planes estan recobertes actualment amb una tela asfàltica autoprotegida a la part sud-

Es tracta d'un Centre Especialitzat de Paràlisi Cerebral, construït l'any 1982, situat pròxim a la carretera C-1415a, a les afores

est, i tela impermeable tipus butílica als terrats de la part nord (zona de les plaques solars).

de la ciutat de Terrassa, dins de la comarca del Vallès Occidental.
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La parcel·la on s'ubica l'escola és un terreny rural de 7.043,00 m de superfície, adossat a la carretera d'accés. L'accés es

L'edifici consta de 7 pavellons de base quadrada de 11,05 m de costat aproximadament, al voltant d'un pavelló central de 16,05

produeix pel carrer Torre Mossèn Homs i presenta un lleuger pendent. L'escola es situa sobre una zona de terreny anivellada

m de costat.

situada a un 15 m de la carretera per la qual cosa es va crear un talús al costat de la tanca de la parcel·la (desnivell aproximat

Amb data 15 de juny de 2011 Bammp Arquitectes és adjudicatari de la redacció del projecte de la reforma de l'edifici de l'Escola

de 1.5 m aproximadament). L'entrada de l'escola es troba a la façana oest, marcada amb un porxo annex al primer pavelló.

Mpal. d'Educació Especial el Pi. Al febrer de 2012 es va entregar un projecte pre-executiu.

Des de la redacció del projecte a l'adequació de l'executiu, s'han realitzat vàries reparacions, per donar resposta a les contínues
entrades d'aigua que en les pluges torrencials, ha sofert l'escola. A la banda nord, al tram de la coberta planta s'ha refet la
impermeabilització i s'han col·locat unes gàrgoles que extreuen l'aigua de la coberta plana.

1.1. Objecte del projecte
L’objecte del projecte és la realitzar unes adequacions del projecte executiu de la reforma de la coberta de l’Escola d'Educació

MD2. Descripció del projecte

Especial El Pi".

Equipament en el Parc Territorial de la Grípia i la Betzuca

:

2.1. Dades urbanístiques

Adreça

Carrer Mossèn Homs

Núm.

2

Població

Terrassa

Codi postal

08227

Municipi

Terrassa

Comarca

Vallès Occidental

Encàrrec

Missió completa

Planejament vigent

POUM de Terrassa

Qualificació del sòl

E12.a Sistema d'equipaments comunitaris.

Usos admesos

Equipaments docents, sanitaris, socials i assistencials, esportius i cementiri

1.2. Promotors
Patronat Municipal d’Educació (PAME) – Ajuntament de Terrassa (NIF P0827900B)
Amb domicili a
Adreça

Carrer de la Rasa

Núm.

24

Municipi

Terrassa

Codi postal

08221

NIF

39.160.124-W

1.3. Redactors
Josep Malgosa i Morera
Adreça

Carrer del Vall

Núm.

59

Municipi

Terrassa

Codi Postal

08221

Montserrat Garcia i Carceller
Adreça
Carrer del Vall

NIF
Núm.

44.992.024-E
59

Municipi

Codi Postal

08221

Terrassa

1.4. Descripció de l'estat actual
Es tracta d'un Centre Especialitzat de Paràlisi Cerebral, construït l'any 1982, situat pròxim a la carretera C-1415a, a les afores
de la ciutat de Terrassa, dins de la comarca del Vallès Occidental.
L'edifici consta de 7 pavellons de base quadrada de 11,05 m de costat aproximadament, al voltant d'un pavelló central de 16,05
m de costat. A la zona més nord-est, hi ha un pavelló porxo. Tot el centre es desenvolupa en planta baixa, construïda
5

2.2. Descripció constructiva de l'edifici
s'han realitzat unes cales als sostre per veure l'estat de l'estructura i comprovar que s'hagués executat segons la documentació

Encavallades de la nau central. VM i descripció de perfils.

gràfica de la que disposem. Es detecten canvis de geometria i tipus de perfils. Podem descriure la cobreta:
La coberta. La coberta està resolta amb coberta inclinada de xapa metàl·lica grecada, esmaltada de color vermell, formant
grups de planta quadrada que aboquen les aigües a canals comunes de recollida o a zones de coberta plana. L'estructura de
suport d'aquesta coberta està formada per unes encavallades metàl·liques de suport d'unes corretges on es fixarà cobertes
inclinades.
L'estructura vertical de suport d'aquestes cobertes són pilars metàl·lics de perfils laminats a l'interior i de formigó armat de
secció circular als porxos. Les zones planes estan resoltes com a terrats plans amb rasilla, tot i que actualment l'element
d'acabat és de tela impermeable, part autoprotegida i part del tipus butílica. L'estructura d'aquests terrats no sabem si són llosa
o forjats unidireccionals.
Sota la xapa grecada existeix un aïllament tèrmic de fibra de vidre, fixat per una tela de galliner. En els pavellons més petits
aquest aïllament queda confinat per un fals sostre de plaques de cartró guix segellat, però en el pavelló central el fals sostre és
de lames d'alumini de 5cm separades entre elles. Això genera un problema tèrmic i de salubritat.

Imatges de l'estat actual de la coberta interior i exterior

En les inspeccions al fals sostre es detecten fulles provinents de l'exterior, això indica que la coberta no està ben segellada, i te
entrades d'aire que també dificulta el confort tèrmic.
El pavelló central, consta de 9 pilars, als vèrtex, al mig de cada cantó del quadrat i un pilar central. Les encavallades van unint
aquests pilars com descriu l'axonometria. Aquestes encavallades van de vèrtex a vèrtex, passant per un punt central on hi ha un
pilar. La resta de pavellons tenen 4 pilars, un a cada extrem del quadrat. Les encavallades, en aquest cas, van de vèrtex a
vèrtex. Les corretges són diferents en cadascun dels casos, s'adjunta croquis de les encavalles en verdadera magnitud,
describint el tipus de perfil i la seva correcta geometria.

Fals sostre nau cental, nucli central pati interior. Fals sostre no confinat.

Axonometria estructural del pavelló central i pavellons annexos.
6

Encavallades de la nau lateral. VM i descripció de perfils.

Imatges de l'estat actual de la coberta des del fals sostre interior

fals sotre coberta- pavello oest del central

Detalls estructura

Corretges en forma de gelosia

7

2.3. Detall de superfícies
Superfície construïda =
Superfície 50% porxos =
Superfície construïda Total =

1.225,67 m2
165,48 m2
1.391,15 m2

2.4. Anàlisi exterior de la coberta. Inspecció visual
1. Inexistència de minvells perimetrals de les zones de coberta plana en les trobades amb la coberta inclinada de xapa. Això, a més de
la llarga distància de les cobertes planes fins al baixant, provoca que en pluges fortes el baixant no engoleixi l'aigua amb prou
rapidesa i desborda a l'interior de l'escola, entrant per la junta de la coberta plana amb la coberta inclinada.
Aïllament tèrmic- subjecció

El paviment exterior i sanejament és de rajoles de tova ceràmica sobre solera de formigó i aquest sobre terra, sense graves.
Aquest paviment envolta tot l'edifici en una banda d'1,5 m d'amplada aproximada. La zona d'accés a la parcel·la està
pavimentada amb asfalt per la circulació i aparcament de vehicles. La resta de parcel·la no té cap tipus de paviments, terra
vegetal.
Segons informació donada pels serveis de l'ajuntament PAME (informe Pich Aguilera), s'han trobat una sèrie de patologies
prèvies a aquest projecte tals com la invasió de part de la xarxa soterrada de sanejament per les arrels dels arbres pròxims a
l’edificació, que ha obligat en el seu moment a efectuar les reparacions necessàries per garantir el funcionament del sistema
d'evacuació.
De l'experiència del manteniment de l'edifici s'ha conclòs que la geometria marcada en els plànols, a nivell de sanejament no és
com s'ha executat.
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2. Falta la recollida de la coberta del pavelló central. Les canals perimetrals tenen una secció reduïda, i no tenen prou capacitat per
absorbir i reconduir l'aigua de les dues cobertes. Això, i el mal estat del minvell de les finestres del lluernari del pavelló central,
provocava filtracions entre la junta comentada en el punt anterior, així com a la part del passadís. Una solució provisional, en una de 3. La poca pendent de les zones plantes genera embassaments
les múltiples intervencions prèvies per resoldre el problema, ha sigut reconduir l'aigua a través d'uns tubs de PVC per sobre la
coberta plana fins arribar al baixant, evitant l'acumulació de l'aigua a la coberta plana.
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4. Es detecten deformacions i trencaments de la xapa metàl·lica degut al pas d'instal·lacions i reparacions de les zones planes i la
làmina bituminosa. Aquesta xapa és l'acabat de la coberta, però en els punts on el fals sostre no està confinat s'ha pogut detectar 6. Falten tapetes a les fusteries del lluernari del pavelló central, així el mal estat dels escupidors i en algunes zones inexistents. Així
com es detecten entregues complicades de la canal de recollida d'aigua, la coberta del xapa dels pavellons annexos i les fusteries.
que només hi ha un aïllament fixat amb tela de galliner entre corretges, això fa que tèrmicament l'edifici sigui molt precari i provoca
un problema de condensacions important, així com problemes tèrmics i de despesa excessiva d'energia.

També es detecten trobades en el els careners complicades i amb intents de segellat, per evitar l'entrada d'aigua.

5.
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2.5- Conclusions de l'anàlisi de l'estat actual
Aquest anàlisi posa de rellevància que l'estat actual de la coberta de l'edifici no garanteix l'estanquitat necessària pel desenvolupament
de les activitats pròpies del centre, a part de suposar un deteriorament dels interiors i l'estructura metàl·lica. L’aïllament actual no
garanteix un mínim de confort tèrmic i el sistema de coberta pot provocar condensacions. Les prestacions de la coberta a nivell tèrmic
són molt deficients.
2.6- Descripció de la solució proposada
2.6.1-Treballs coberta.
Es proposa una solució que afecti el mínim possible l'interior de l'edifici, per tal que sigui el més fàcil possible restablir la normalitat un
cop finalitzats els treballs. Tot i això la solució proposada té un risc, i duran l'execució dels treballs no pot haver-hi activitat a l'escola.
La solució que es proposa és la de mantenir la coberta existent i treballar per sobre d'aquesta. Es planteja col·locar una nova coberta
amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aïllament de llana mineral de roca, amb un gruix total de 50mm, amb la cara
exterior grecada color a determinar i la cara inferir llisa. Les planxes seran de 0.6mm la exterior i 0.5mm la interior. La fixació d'aquest
coberta sandwich a la coberta existent es farà seguint la mateixa lògica actual. Es col·locaran noves corretges en la mateixa posició que
les existents. Per fer un pas de transmissió de càrregues es tallarà la xapa ens aquest punts i es col·locarà un tubular que eviti que
s'aixafi la greca existent. Aquestes noves corretges però, es recolzen d'encavallada a encavallada.
Aquestes noves corretges serveixen com a suport del nou panell de coberta i a l'hora permeten garantir una correcte impermeabilització
i permetre la recollida d'aigua de les cobertes inclinades sense infiltracions, ja que seran canals amb suficient alçada i amb un detall
constructiu amb garanties, segons marca CTE.

coberta pavelló central

coberta pavelló petits
11

El fet d'augmentar el cantell de la coberta permet assegurar i evitar l'entrada d'aigua es proposa fer uns minvells que resseguiran

La solució proposada es verifica a nivell estructural amb un nou estat de càrregues, i una justificació de càlcul, així com un detall de

les cobertes inclinades per garantir els 20 cm que marca la normativa actual, per fer el retorn de la tela impermeable. Això fa que

les unions i la descripció de tots els nous elements estructurals en els documents complementaris, concretament en el document 1-

les zones planes siguin com una piscina i que permeti engolir l'aigua tot i que sigui una pluja torrencial.

DCE- Justificació estructural d'aquest document.

Per millorar i garantir el mínim de problemes, es continua el criteri començat per les taques de manteniment, i sempre que es pugui



les pendents de les zones planes conduiran l'aigua cap al perímetre de l'edifici, evitant així entrada de baixants a l'interior de



l'escola. No es faran només sobreeixidors, sinó que l'aigua es conduirà amb uns baixants de polipropilè fins a recollir-los en un

Caldria fer una actuació per a posar els tapajunts amb aïllament de les fusteries del lluernari, coberta cos central, i evitar així el pont

sanejament perimetral que es farà nou a al zona exterior de l'escola.

tèrmic existent.
2.6.2 -Treballs urbanització. Pavimentació i sanejament.
El tractament que es proposa en planta baixa per evitar les filtracions d'aigua i reparar el paviment tot aixecat per les arrels,
és retirar el paviment existent i fer una nova llosa de formigó suport del paviment de rajola ceràmica comuna de 37x37cm.
Aquest tindrà una pendent del 2% de la façana cap enfora evitant així que entri aigua per la façana. A la façana nord degut
a la possible escorrentia provinent de la carretera, es proposa fer un drenatge per tal de reconduir les aigües cap a la zona
enjardinada perimetral de l'escola, i evitar les aigües corrin directes cap a l'edifici. Caldrà doncs fer un moviment de terres
per controlar les pendents, així com vegetar el talús, i fer una contra pendent en el seu cap.
La recollida de les aigües de coberta es planteja a través de baixants perimetrals a la coberta, i aquest es recollirà gràcies a
un col·lector que resseguirà el perímetre de l'escola, fins anar a trobar el col·lector existent que es troba a la banda nord i

Es preveu fer una reposició de canelons, per millorar-ne les dimensions i evitar problemes de manteniment, alhora que refer la

que per la informació que tenim es troba en bon estat.

pendent del caneló cap al cantó més adient. També es preveuen la reposició de remats de xapa, al carener i part baixes o trobades

Es recomana realitzar una inspecció amb càmera per tot el sanejament i així esbrinar el seu recorregut actual, així com

entre cobertes, per tal de garantir la total l'estanquitat i evitar les infiltracions d'aire i l'entrada de cap animal o fulles de l'entorn a

garantir-ne el seu estat.

l'interior del fals sostre.
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Fe01 Fusteria exterior

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

La fusteria exterior de les obertures serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire.

MC1- Descripció de la solució constructiva

Les seves característiques compliran les prescripcions normatives establertes pel CTE, tan en els aspectes de resistència a

S1: Solera exterior de formigó armat (zona perimetral). Gruix total 36 cm.

l’impacte i facilitat de neteja (DB-SU) com d’estalvi energètic (DB-HE).
Vidres

Composició
Emmacat de graves.
Làmina de polietilè.
Solera de formigó H-25 amb retracció moderada, armada a dalt i a baix amb # 15x15x6mm.
Junts al tall d’acord als plànols.

Gruix (cm)
15,00

DB HE 1:
DB HR:

U =3,01 W/m2K / F = 0,25 (reculada)
Permeabilitat a l’aire (A) = 4 / Resistència al vent (V) = C4 / Estanquitat a aigua (E) = 9A
RAtr = 30/32dBA

15,00

Capa de morter de ciment 1:6

2,00

Paviment de rajola ceràmica comú. de 37x37cm, amb classe de lliscament 3.

4,00

CeR Elements divisoris horitzontals
Cels rasos
Es preveu la col·locació de cel ras a les zones del pavelló central, confinant el cel ras de lames existent, i millorant així les
condicions de salubritat.
Cel ras continu de plaques de guix laminat estàndard, de 12,5 mm de gruix i vora afinada, subjectades amb perfilaria d' entramat
ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, cada 400 mm.

cob01: Coberta inclinada de panell sandwich, sobre coberta existent. Gruix total variable
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Tots els fals sostres disposaran interiorment d’aïllament amb placa semirígida de llana de roca de densitat 40Kg/m de 5 cm de
Composició
Plaques formades per l'exterior planxa grecada d'acer de 0.6mm + 50mm aïllament de llana
de roca + xapa llisa d'acer de 0.5mm
Perfils conformat en fred CF200. Cambra d'aire.
Coberta existent. Xapa grecada + 5cm de fibre de vidre

Gruix (cm)
6,00

gruix, per tal de millorar les seves condicions acústiques.
El cel ras es pintarà amb una capa de preparació segelladora i dues capes de pintura plàstica.

20,00
5,00

MC2- Sistema de condicionament instal·lacions i serveis
Les prestacions de l'edifici s'estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques del CTE i s'indiquen
específicament les acordades entre promotor i projectista que superi els llindars establerts al CTE.

Cambra d'aire alçada variable (50cm-210cm)

100,00
Els requisits bàsics de Seguretat i Habitabilitat se satisfan a través del compliment del Codi tècnic d'edificació, que conté les

Cartró guix

3.00

exigències bàsiques per als edificis i de l'observança del Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis.
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la quantificació de les
exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer per mitjà de solucions alternatives,

cob02: Coberta plana, pendent 2%. Gruix total 12 cm

cas en el qual és necessari justificar que s'assoleixen les mateixes prestacions.
Composició

Gruix (cm)

Impermeabilització membrana de PVC flexible

5,00

Formigó de pendebts

4,00

Aïllament tèrmic poliestirè extruït

-

Objectius d'eficiència energètica. La Comunitat Econòmica Europea és una de les institucions de govern més compromeses en
la lluita del canvi climàtic. Això l'ha portat a impulsar polítiques actives perquè els edificis incorporin criteris d’estalvi energètic i
de baixes emissions de gasos contaminants. La directiva 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis, impulsa el
concepte d’ "Edificis amb consum d’energia casi nul·la" amb un nivell d’eficiència energètica molt alt. En aquest marc és obligat
que les instal·lacions de l'escola estiguin en línea amb aquest objectiu i que el centre escolar pugui assolir un bon nivell de
certificació energètic, com a mínim una B.

Llosa de 20cm de formigó

20,00

En la part que nosaltres treballarem, la coberta, tindrem en compte aquesta tendència i s'afegeix aïllament a la nova coberta per
millorar tèrmicament l'edifici, així com canviar el fals sostre de lames del pavelló central, per un fals sostre de cartró guix, amb
aïllament de llana de roca de 5cm de gruix. També es preveu el segellat de tota la coberta per evitar entrades d'aire, i poder
confiar en les cambres d'aire com a coixí tèrmic.
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MC 2.1
HE1- limitació de la demanda energètica
MC 2.1.1.- Objecte i àmbit d’actuació

MC 2.2
Evacuació d’aigües
MC 2.2.1.- Objecte i àmbit d’actuació

HE Estalvi d'energia. HE 1 Limitació de la demanda energètica

L’objecte de la present memòria tècnica és la descripció i justificació del conjunt d’elements i instal·lacions de sanejament de la

A l'apartat 1.1 Àmbit d'aplicació de la citada Secció indica el següent: "1 Esta Sección es de aplicación en:

nova coberta de l'escola el Pi.

a) edificios de nueva construcción; b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil

MC 2.2.2.- Descripció de la instal·lació

superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos...."

Descripció de la instal·lació. La xarxa vertical de pluvials començarà en les buneres de coberta, sempre que es pugui, la xarxa

Envoltant tèrmica

transcorrerà per l'exterior de l'edifici, amb un sistema de sobreeixidor, que serà recollida per un baixant collat a façana de

Segons el DB HE Estalvi d'energia la zona climàtica corresponent al municipi és C1, atès que així s'estableix en l'apèndix D

polipropilè, vist, fins a trobar un tub soterrat que va perimetral a l'edifici fins a trobar l'escomesa actual que està a la façana

d'aquest Document Bàsic. La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el què els paràmetres

nord, i té un diàmetre de diàmetre 500mm. Per realitzar aquesta connexió es preveu realitzat una arqueta, el seu soterrament

característics dels tancaments i les particions interiors de la envoltant tèrmica siguin els següents:

fins al pou sorrer situat prop del pavelló porxo.
2

UMlim 0,73 W/m K

Transmitància límit de murs de façana i tancaments en contacte amb el terreny

2

Transmitància límit de sòls

USlim 0,50 W/m K
2

Transmitància límit de cobertes

UClim 0,41 W/m K
F Llim 0,37

Factor solar modificat lluminaris

Actualment hi ha 3 gàrgoles, que aprofitarem, però conduirem l'aigua amb un nou baixant fins la xarxa de sanejament nova.
Són 1500m2 de superfície de coberta - un col·lector per cada 150m2 - el projecte proposa 10 baixants vistos per façana.
La xarxa de fecals no és objecte del projecte, i no queda afectada per la solució proposada de baixants.
El material utilitzat per a les xarxes de baixants pluvials i fecals és el tub de PVC sanitari especificat en l’ estat d’ amidaments, si
queda amagat per les parets i polipropilè quan el deixem vist per façana. Els trams soterrats seran de polipropilè segons UNE

Cadascun dels tancaments i les divisions interiors de l'envoltant tèrmica tindrà una transmitància no superior als valors indicats:
ZONA C
HE 1
Murs de façana, particions interiors en contacte amb espais no habitables,
primer metre del perímetre dels terres sobre el terreny

0,95

Terres

0,65

Cobertes

0,53

Vidres i marcs

4,4

Mitgeres

1,00

Particions interiors entre diferents unitats d'us d'habitatges

1,2

secció coberta- Resistència tèrmica del tancament.

Art. 4 decret
ecoeficiència

Art. 6 decret
ecoeficiència

0,70

0,49

EN 1852-1:1998

Criteris generals i materials instal·lats
Els baixants seran de PVC segons norma UNE-EN 1329-1 o UNE 1453-1:2000.

3,30

El material utilitzat per la xarxa de col·lectors penjats del sostre serà amb tubs de PVC de pressió segons UNE 1453-1:2000,
així com la part de xarxa soterrada en rasa, sota solera, segons UNE EN 1456-1:2002, essent la pendent mínima del 2%.

Aquests materials son definits en el punt 6.2 del CTE – HS-5
Els trobaments de diferents col·lectors es resoldran amb peces especials, tipus T i els canvis de direccions amb colzes,
ambdós registrables per la part inferior en la xarxa penjada i mitjançant pericons registrables en la xarxa soterrada.
Els elements de registre seran suficients per permetre la neteja i comprovació a cada punt de la xarxa, seran estancs i fàcils
de netejar i les tapes de tancament seran segures i practicables sense que es faci servir ciment o guix al tancament d’una
tapa de registre.
Els registres com a norma general es situaran perpendicularment a la direcció de les aigües residuals i es col·locaran als
canvis de direcció i pendent, a peu de cada baixant, als trobaments de canonades i a l‘inici de tot col·lector.

El conjunt de capes de la coberta tenen una Resistència tèrmica de 2.91 m2K/W i
per tant d'una transmitància de U= 0.34 W/m2K < de 0.41 W/m2K.
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MC 2.2.3.- Càlculs justificatius
Xarxa d’ evacuació d’ aigües pluvials

Superfície projectada (m2)

Número de buneres en funció de la superfície de coberta segons la Taula 4.6 del Document Bàsic HS5 “Evacuació d’ aigües” del

Pendent
1%

Codi Tècnic de la Edificació
Superfície de coberta en projecció horitzontal (m2)
S < 100

Número de buneres

del

col·lector Pendent
2%

del

col·lector Pendent
4%

del

Diàmetre nominal
col·lector col·lector (mm)

125

178

253

90

229

323

458

110

310

440

620

125

614

862

1228

160

del

2

100 < S < 200

3

200 < S < 500

4

1070

1510

2140

200

S > 500

1 per cada 150 m2

1920

2710

3850

250

2016

4589

6500

315

Diàmetre de baixants d’ aigües pluvials per un règim pluviomètric de 100 mm/h segons la Taula 4.8 del Document Bàsic HS5
“Evacuació d’ aigües” del Codi Tècnic de la Edificació.

Per un règim amb intensitat pluviomètrica diferent a 100 mm/h, per l’ aplicació de les taules abans indicades, s’ aplicarà un factor
f de correcció a la superfície servida tal que:
f = i / 100

Superfície en projecció horitzontal servida (m2)

Diàmetre nominal de la baixant (mm)

65

50

113

63

177

75

318

90

Les dimensions dels pericons en funció del diàmetre del col·lector de sortida es defineixen en funció de la Taula 4.13 del

580

110

Document Bàsic HS5 “Evacuació d’ aigües” del Codi Tècnic de la Edificació:

805

125

1544

160

Diàmetre sortida Dimensions (longitud x amplada)

2700

200

100

sent i la intensitat pluviomètrica que es consideri.
Pel que fa a la població de Terrassa segons l’ Apèndix B del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació, es troba en
la Zona B amb la corba Isoyeta 60, i per tant l’ Intensitat pluviomètrica a considerar es de 135 mm/h

150

............................................................................. 40 x 40 cm
.................................................

.....50 x 50 cm

Diàmetre dels col·lectors d’ aigües pluvials per un règim pluviomètric de 100 mm/h segons la Taula 4.9 del Document Bàsic HS5

200

............................................................................. 60 x 60 cm

“Evacuació d’ aigües” del Codi Tècnic de la Edificació.

250

............................................................................. 60 x 70 cm

300

............................................................................. 70 x 70 cm

350

............................................................................ 70 X 80 cm

400

............................................................................ 80 X 80 cm

450

............................................................................ 80 X 90 cm

500

............................................................................ 90 X 90 cm

Els pericons de sortida seran sifònics amb tapa registrable.
Els valors dels diàmetres obtinguts en cada punt de la xarxa es troben reflexats en els plànols corresponents.
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MC2.2 .5.- Especificacions tècniques

S-BAIXANTS DE PVC __________________________________________________________________________ ET
El material d’ aquestes canonades s’ atindrà al que disposa el punt 6.2 “Materials per a les canalitzacions” del Document
Bàsic HS5 “Evacuació D’ aigües” del Codi Tècnic de la Edificació.
Els tubs es designaran pel seu diàmetre exterior en mm.
Presentaran interior i exteriorment una superfície regular i llisa estant els extrems i accessoris perfectament nets abans de
realitzar les unions.
Les unions dels tubs i accessoris es realitzaran mitjançant capes i juntes de goma. Cada tres plantes es disposarà d’una

S- PERICONS D’OBRA , DE PAS, SIFÒNIQUES

ET

Els pericons seran d’obra de maó perforat sobre solera de formigó i tapa amb encadellat ceràmic o tapa registrable a les
sifòniques.
La solera de formigó ha de tenir pendent per afavorir l’evacuació estant en el punt de connexió al mateix nivell que la part
inferior del desaigua.
Les parets seran planes, aplomades i travades per files alternatives.
Tots els angles interiors seran arrodonits.
El pericó evitarà la sortida de gasos a l’exterior.

peça que absorbeixi les dilatacions.

Gruix de solera 10 cm

Al travessar els murs i forjats, s’utilitzaran manegots que reserven al voltant del tub un espai vuit anular de 3 a 5 cm i de cap

Gruix de l ‘arrebossat 1,5 cm

manera quedaran bloquejats per l’estructura. Les brides es coloraran cada 1,5 m.

Les peces ceràmiques es coloraran amb la humitat necessària per que no absorbeixin l’aigua del morter i l‘arrebossat

Es tindran el comte les disposicions corresponents als punts 3.3.1.3 “Baixants i canalons”, i 5.3 “ Execució de baixants i

s’efectuarà quan l’obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista humitejant a superfície.

ventilacions” del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació

Es seguiran les indicacions corresponents al punt 5.4.5 “Execució dels elements de connexió de les xarxes soterrades” del
Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació.

S-REGISTRES EN LA XARXA DE SANEJAMENT ____________________________________________________ ET
Els elements de registre seran suficients per permetre la neteja i comprovació a cada punt de la xarxa, seran estancs i fàcils
de netejar i les tapes de tancament seran segures i practicables sense que es faci servir ciment o guix al tancament d’una

Les peces ceràmiques es coloraran amb la humitat necessària per que no absorbeixin l’aigua del morter i l‘arrebossat
s’efectuarà quan l’obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista humitejant a superfície.

tapa de registre.

S- EMBORNALS SIFÒNICS I INTERCEPTOR LINEAL ________________________________________________ ET
Els registres com a norma general es situaran perpendicularment a la direcció de les aigües residuals i es coloraran als

Els sistemes de drenatge estaran formats per canal de poliester amb molt bona resistència als agents corrosius, aquesta

canvis de direcció i pendent, a peu de cada baixant, als trobaments de canonades i ‘inici de tot col·lector.

canal és modular, de baix pes amb els elements nombrats, colorats encaixats sense junta sense necessitat d’encofrar el

Es seguiran les indicacions corresponents als punts 3.3 “Elements que composen les instal·lacions”, i el punt 5 “Construcció”

recolzament de les reixetes, fixades per clavilla interior, practicable després de la coloració de la canal.

del Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació

La reixa serà de fossa classe C, càrrega de control 250 kn = 5TM.
La canal incorpora peces especials de tapes finals, manegots de sortida i sifó. El disseny de la reixa, tipus passarel·la,

S- RASES OBRA CONDUCCIONS SANEJAMENT ____________________________________________________ ET
Si la canonada no va recolzada en solera s’apisonarà el fons de la rasa fins arribar a la profunditat prevista.
La rasa serà de la menor amplada practicable fins la generatriu superior del tub per evitar en lo possible la càrrega de terra
que gravita sobre el tub.

entramat, perforades ranurades, serà decisió de la direcció facultativa.
Es seguiran les indicacions corresponents al punt 4.2.2 “Canalons”, i 5.1.4 “Canalons” del Document Bàsic HS5 del Codi
Tècnic de la Edificació.

L’amplada del fons de la rasa serà la suficient per poder obrir-la en cas de no utilitzar maquinaria especial, és a dir, 55 cm
com a mínim. En tot cas serà equivalent al diàmetre de la canonada més 30 cm.
La canonada anirà soterrada a una profunditat mínima de 1 metre si travessa calçada, essent per zones peatonals de 70 cm.
No s’efectuarà reblert de la rasa fins que hagi sigut comprovada cada tram de canonada donant resultats positius. Abans
d’iniciar el replè es comprovarà que el fons està net.
La terra de replè, serà neta, apisonada en capes de 15 cm, fins a sobrepassar la generatriu superior, la resta s’omplirà amb
terra normal, apisonada a mà o a màquina, i regada fins que les seves característiques siguin similars a les del terreny.

Es seguiran les indicacions corresponents al punt 5.4 “Execució de clavegueram i col·lectors”, i el punt 5 “Construcció” del
Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de la Edificació
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ME. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

CN. PRESTACIONS DE L’EDIFICI. COMPLIMENT CTE I ALTRES REGLAMENTACIONS

ME1- Disposicions tècniques per la correcta disposició dels treballs. I possibles millores de qualitat.

A continuació es detallen els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta de normativa tècnica
d’àmbit estatal, autonòmic i local :

Aquest llista ha de servir de base per tal de detectar les possibles incidències que podessin sortir durant els treballs de

Normativa tècnica general d’Edificació

rehabilitació de les cobertes d’Escola El pi de Terrassa:
-Serà necessari realitzar un control del tècnic que dirigeix els treballs per tal de validar l’estructura actual, respecte a la
presentada en la memòria de càlcul, validant les seccions dels perfils i sobretot el gruix (s’ha realitzat estimació).
-Verificar l’estat del aïllament actual, validant la seva funció i la seva estabilitat.
-Es contempla la alternativa de poder desmuntar la coberta gran i col·locar la nova coberta, per tant no seria necessari el
reforç de les corretges, però s’hauria de retirar també el aïllament.
-Serà necessari avaluar l’estat de la coberta antiga a nivell d’estanqueïtat a l’aire i per tant la necessitat de segellar tots
els punts possibles .
-Serà necessari aïllar tèrmicament els elements que podessin se considerats con ponts tèrmics per tal d’evitar possibles
condensacions.
-Seria convenient realitzar un assaig amb vídeo càmera per tal de verificar l’estat de la instal·lació de sanejament.
-Es tindrà en conte que durant els treballs serà necessari tenir en obra els elements necessaris de suport per tal de
garantir d'estanqueïtat de la coberta en moments de pluja.
-Els treballs es realitzaran sense residents ja que pot existir perill de caiguda de materials al interior del edifici.
-Elements de seguretat pel futur manteniment de les cobertes.

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley
8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

- Millora del material de baixants de coberta. Substitució per baixants metàl·lics.

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Ús de l’edifici
ME2-Termini d'execució
El termini d'execució per a la realització de treballs descrits serà de 10 setmanes.

Llocs de treball

ME3- Pla de treballs
PLANIFICACIÓ
ENDERROCS
ESTRUCTURA
COBERTA PLANA
COBERTA INCLINADA

SETMANA 1

SETMANA 2

SETMANA 3

SETMANA 4

SETMANA 5

SETMANA 6

SETMANA 7

SETMANA 8

SETMANA 9

SETMANA 10

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O.
09/03/1971)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

SANEJAMENT
FALÇ SOSTRE
URBANITZACIÓ

Accessibilitat

SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)
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Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFIC
Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres
d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents
del reglament anteriorment esmentats.
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels
articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades
(BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITCLAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades
(BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado
por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

Instal·lacions de protecció al llamp
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció
periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de
baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades
(BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
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RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al
fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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II- DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Llistat de plànols
N PLÀNOL

DESCRIPCIÓ

SITUACIÓ INFORMACIÓ
Emplaçament. Llistat de plànols
S-01

ESCALA

s/e

S-02

Estat actual. Planta coberta

1/1000

S-03

Estat actual. Fotos coberta

1/100

S-04

Estat actual. Planta baixa sanejament

1/100

S-05
S-06

Estat actual. Seccions
Estat actual. Detalls

1/100
1/100

A-01

Proposta. Planta coberta nous baixants

1/100

A-02
A-03

Proposta. Planta baixa sanejament
Proposta. Planta estructura - reforç

1/100

A-04

Proposta. Seccions

1/100

A-05

Proposta. Detalls cobert

1/100

A-06
A-07

Proposta. Detalls cobert
Proposta. Línes de vida

1/100
1/100

PROPOSTA
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N PLÀNOL

DESCRIPCIÓ

ESCALA

SITUACIÓ INFORMACIÓ

s/e

S-01

Emplaçament. Llistat de plànols

S-02

Estat actual. Planta coberta

1/1000

S-03

Estat actual. Fotos coberta

1/100

S-04

Estat actual. Planta baixa sanejament

1/100

S-05

Estat actual. Seccions

1/100

S-06

Estat actual. Detalls

1/100

A-01

Proposta. Planta coberta nous baixants

1/100

A-02
A-03

Proposta. Planta baixa sanejament
Proposta. Planta estructura - reforç

1/100

A-04

Proposta. Seccions

1/100

A-05

Proposta. Detalls cobert

1/100

A-06

Proposta. Detalls cobert

1/100

A-07

Proposta. Línes de vida

1/100

PROPOSTA

III- PLEC DE CONDICIONA (PC)
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Reforma de coberta

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

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0310500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de
la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü ent dels
materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Pàgina: 2

Reforma de coberta

Reforma de coberta

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint
una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A,
artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <=
0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi
tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer
lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ň
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
Ň
Ň Límits ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
Ň 4 mm Ň 2 mm Ň 1 mm Ň 0,5 mm Ň 0,25 mm Ň 0,125 mm Ň 0,063 mm Ň
ŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇ
ŇSuperiorŇ
0
Ň
4
Ň
16
Ň
40
Ň
70
Ň
77
Ň
(1)
Ň

ŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņŇņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇ
ŇInferiorŇ
15
Ň
38
Ň
60
Ň
82
Ň
94
Ň
100
Ň
100
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició:
<= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10%
en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <=
10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en
pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Tamís
Ň Percentatge en Ň
Condicions
Ň
Ň UNE 7-050 Ň pes que passa
Ň
Ň
Ň
mm
Ň
pel tamís
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
5,00
Ň
A
Ň
A = 100
Ň
Ň
2,50
Ň
B
Ň 60 <= B <= 100 Ň
Ň
1,25
Ň
C
Ň 30 <= C <= 100 Ň
Ň
0,63
Ň
D
Ň 15 <= D <= 70
Ň
Ň
0,32
Ň
E
Ň
5 <= E <= 50
Ň
Ň
0,16
Ň
F
Ň
0 <= F <= 30
Ň
Ň
0,08
Ň
G
Ň
0 <= G <= 15
Ň
ŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Altres
Ň
Ň C - D <= 50
Ň
Ň
condi- Ň
Ň D - E <= 50
Ň
Ň
cions
Ň
Ň C - E <= 70
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí mica sota les condicions mes
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl
o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el
que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres
mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid,
per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres
per realitzar els assaigs corresponents.
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla,
assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de
treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no compleixin
l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü
ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
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CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura
del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per
separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del
tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos
components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la
fabricació de formigó d’ú s no estructural.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

-

Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.

B03 - GRANULATS
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són
els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
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GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al
10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o
Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels
elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
Pàgina: 8
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N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de

realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE

Pàgina: 9

Pàgina: 10

GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material
s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
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d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de 'Los Ángeles' (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B035 - PALETS DE RIERA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural.
- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme; no ha de tenir pols, brutícia,
argila, margues o altres matèries estranyes. No s’han de descompondre per l’acció dels agents climatològics. La seva mida ha
d’estar compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa d’un gruix igual a 5 cm com a mínim. S’ha d’establir el llast de
grava adequat en cada part de la coberta en funció de les diferents zones d’exposició en la mateixa.
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d’obra en què
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser imputrescible i incombustible.
Densitat aparent (ASTM-C-29): <= 125 kg/m3
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 53-037): <= 0,52 W/m K
Granulometria: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT EN SACS:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de
col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el material.

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

MATERIAL PREPARAT PER A INJECTAR:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

____________________________________________________________________________

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l’origen del material: recepció del informe del jaciment.
- Abans de començar l’obra, o quan hagi canvi de procedè ncia del material, es realitzaran els següents assaigs d’identificació
del material, amb una freqüència de 1 cada 10 m3:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s’autoritzarà l’ús del material corresponent.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03F - PERLITES EXPANDIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03F1530.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulat obtingut per expansió a elevades temperatures de riolites, amb un augment de volum
aproximat de 20 vegades el volum inicial.
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Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta
que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que
conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
Pàgina: 14
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre Presidencial 1954/2004
de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre,
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Denominació
Ň Designació
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland
Ň CEM I
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb escòria
Ň CEM II/A-S Ň
Ň
Ň CEM II/B-S Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb fum de sílice
Ň CEM II/A-D Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb Putzolana
Ň CEM II/A-P Ň
Ň
Ň CEM II/B-P Ň
Ň
Ň CEM II/A-Q Ň
Ň
Ň CEM II/B-Q Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb cendres
Ň CEM II/A-V Ň
Ň volants
Ň CEM II/B-V Ň
Ň
Ň CEM II/A-W Ň
Ň
Ň CEM II/B-W Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb esquist
Ň CEM II/A-T Ň
Ň calcinat
Ň CEM II/B-T Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb filler
Ň CEM II/A-L Ň
Ň calcari
Ň CEM II/B-L Ň
Ň
Ň CEM II/A-LL Ň
Ň
Ň CEM II/B-LL Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland mixt
Ň CEM II/A-M Ň
Ň
Ň CEM II/B-M Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment amb escòries de
Ň CEM III/A
Ň
Ň forn alt
Ň CEM III/B
Ň
Ň
Ň CEM III/C
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment putzolànic
Ň CEM IV/A
Ň
Ň
Ň CEM IV/B
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment compost
Ň CEM V/A
Ň

Ň
Ň CEM V/B
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat especificades al capítol 7
de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de complir els ciments
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Denominació
Ň Designació
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland
Ň
I
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb escòria
Ň
II/A-S
Ň
Ň
Ň
II/B-S
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb fum de sílice
Ň
II/A-D
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb Putzolana
Ň
II/A-P
Ň
Ň
Ň
II/B-P
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment pòrtland amb cendres
Ň
II/A-V
Ň
Ň volants
Ň
II/B-V
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment amb escòries de
Ň
III/A
Ň
Ň forn alt
Ň
III/B
Ň
Ň
Ň
III/C
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment putzolànic
Ň
IV/A
Ň
Ň
Ň
IV/B
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Ciment compost
Ň CEM V/A
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques i de durabilitat que han de
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè rie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes
de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:
- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les
seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra
volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o documentació que
acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment
i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d’assaigs de identificació i, si es el cas,
d’assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ú s de ciments d’anteriors
remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència
durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per
ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb
el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat A5.5 de la
RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre dues
mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el
ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

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

B053 - CALÇS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de
consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de
conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la
marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- 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 on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del
fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs
identificatius corresponents a la designació concreta.
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S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar
al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han
de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure
dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al
menys 100 dies. S’ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies
perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que
la indicada per a beines horitzontals.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05A2203H9E9.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment,
sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o
paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el
moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les
següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la
mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
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BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència
alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament:
Amb
les
precaucions
necessàries
per
que
no
s'alterin
característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.

les

seves

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
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i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
B0 - MATERIALS BÀSICS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de
la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials dels capítols 26,27,28 i
29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació
aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de
realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de
ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les
especificacions indicades.
____________________________________________________________________________
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
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.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que
el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2
de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma
EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els
valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en
dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
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- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus 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 i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
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
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Assentament con
Ň
Condicions
Ň
Ň
d’Abrams(mm)
Ň
d’ús
Ň
Ň------------------------------------------------------------Ň
Ň
130 <= H <= 180 Ň - Formigó abocat en sec
Ň
Ň
H >= 160
Ň - Formigó bombejat, submergit o
Ň
Ň
Ň
abocat sota aigua amb tub tremie
Ň
Ň
H >= 180
Ň - Formigó submergit, abocat sota
Ň
Ň
Ň
fluid estabilitzador amb tub tremie Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Grandària
Ň Contingut Ň
Ň màxima del Ň mínim de Ň
Ň granulat(mm) Ň ciment(kg)Ň
Ň------------------------- Ň
Ň
32
Ň
350
Ň
Ň
25
Ň
370
Ň
Ň
20
Ň
385
Ň
Ň
16
Ň
400
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de
prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm;
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

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 de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les
altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2
provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el
formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la
fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com
a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per
5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la
EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del
formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i
calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió
Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui
en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del
contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb
aquest formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i
es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de
la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de
la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de
la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck.
A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó,
s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana 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 rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que,
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent.
En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació,
repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova.
El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió
controlat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065960C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
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.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
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peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que
el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per
la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2
de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma
EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els
valors resultants de la fórmula segü ent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en
dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus 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 i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
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
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Assentament con
Ň
Condicions
Ň
Ň
d’Abrams(mm)
Ň
d’ús
Ň
Ň------------------------------------------------------------Ň
Ň
130 <= H <= 180 Ň - Formigó abocat en sec
Ň
Ň
H >= 160
Ň - Formigó bombejat, submergit o
Ň
Ň
Ň
abocat sota aigua amb tub tremie
Ň
Ň
H >= 180
Ň - Formigó submergit, abocat sota
Ň
Ň
Ň
fluid estabilitzador amb tub tremie Ň
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Grandària
Ň Contingut Ň
Ň màxima del Ň mínim de Ň
Ň granulat(mm) Ň ciment(kg)Ň
Ň------------------------- Ň
Ň
32
Ň
350
Ň
Ň
25
Ň
370
Ň
Ň
20
Ň
385
Ň
Ň
16
Ň
400
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
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- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de
prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm;
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les
altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2
provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el
formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la
fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com
a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per
5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la
EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del
formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i
calculant el valor de la resistència caracterí stica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió
Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui
en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del
contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb
aquest formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i
es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.

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'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
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 subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
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 de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
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- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de
la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de
la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de
la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck.
A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua

per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó,
s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana 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 rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que,
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent.
En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació,
repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova.
El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió
controlat.
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Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,B0711024K8TY.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
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ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que
li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d'unió (adhesió)
Absorció d'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0811020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit,
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que,
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les
seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
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- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):
<= valor especificat pel
fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6):
Sense variacions respecte a l'espectre de referència
especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i
pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN
12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel
fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per
una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):
>= 30 min després de
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
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Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una
quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del
tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la
proporció desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):
>= 5 N/mm2 que la del morter
d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
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CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació
electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de
l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui
< 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que
s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors,
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la
confecció de formigons.
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Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%

ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y
criterios de conformidad.

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
¦
que hi passen
¦
¦------------¦---------------------------¦
¦
5
¦
95 - 100
¦
¦
2,5
¦
75 - 100
¦
¦
1,25
¦
40 - 85
¦
¦
0,4
¦
13 - 35
¦
¦
0,16
¦
3 - 14
¦
¦
0,08
¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de
70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les
diverses fraccions granulomètriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
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ÚS PER A FORMIGONS:
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 EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el
seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
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- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació: ZA.3
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu
cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el
seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres
volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de
qualitat d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.

indicats

a

les

normes

UNE

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 29º de l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el
corresponent certificat de garantia del fabricant.
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El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.

Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del
plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 30º de l'EHE.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un
isocianat.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
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- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.

____________________________________________________________________________

FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FERRETERIA

____________________________________________________________________________

B0A1 - FILFERROS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B0 - MATERIALS BÀSICS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit

B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
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- Llargària:

Reforma de coberta

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas
UNE 17033:1966 Puntas
UNE 17034:1966 Puntas
UNE 17035:1966 Puntas
UNE 17036:1966 Puntas

redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
de cabeza cónica.
redondeadas de cabeza

plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.

B0 - MATERIALS BÀSICS

perdida.

B0A -

FERRETERIA

B0A5 - CARGOLS

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A5AA00.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

FERRETERIA

B0A4 - VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A44000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la
seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la
seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Subministrament: Empaquetats.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -
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B0A6 - TACS I VISOS

B0 - MATERIALS BÀSICS

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 produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de
cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha
de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en
capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
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¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Reforma de coberta

Reforma de coberta

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B341D3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
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- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
Pàgina: 61

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
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article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de

redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara
interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre
14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de
fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d’arestes: < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l’afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l’afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d’absorció d’aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d’absorció d’aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s’expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
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Reforma de coberta
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- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520 )
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant ( UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el
gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,

- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc.
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc.
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN
13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l’etiqueta que l’acompanya, a
l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’ enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Transformado de placa de yeso laminado”
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de
cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Reforma de coberta

Reforma de coberta

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l’obra es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d’alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d’aigua (plaques amb làmina d’alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una
sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les
determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està
indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als
que es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits
d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CH - PLANXES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CHS88K,B0CHS153,B0CHS55J,B0CHS78K,B0CHS15A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb
un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els següents tipus de planxa:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Pàgina: 69

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Tipus d’acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits segü ents en funció
de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar
revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1128L.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de
les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la
peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en
fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant , amb indicació de categoria
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Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una
sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de
les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb
una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor
declarat de la resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i
l’existè ncia d’un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons
UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la resistència a la compressió d'una
Pàgina: 73

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FG2TG3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)

pasta

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
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+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes
han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
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- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):
El fabricant declararà el mètode
d'assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el
mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN
ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació
peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits
de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la
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classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions
tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua

Només s'acceptarà
satisfactoris.

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que
arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
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OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,
quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes
instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
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seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si
procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant AENOR els
següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar
sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en
les condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses susceptibles de
pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del
SPC en condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses
amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,

s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per
a l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin
afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran
proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció,
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment,
com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per
pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris
durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma
de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de
manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera
d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que
s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de
l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la
utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar
un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar 'l'expedient tècnic' com a document amb
les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de
seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES

B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.

B44ZB051,B44Z5021.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per 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 IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons UNE-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, S355J0 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’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfè rica S355J0WP o
S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
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):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química 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 tècniques 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 química 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 subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química 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 tècniques de subministrament del
producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal 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 apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, 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 actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura
o perjudicar 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 produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, 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 seguint 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 velocitat 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 cada component del metall
base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures 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 la 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 efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el
procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions 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 limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 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 normes 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
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de
facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la
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femella i la part no 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 la 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 femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
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 femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre 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 perforin 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 menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques p articulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de 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 cargol, 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 cargols situats
al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per 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 seguint 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, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el
procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions 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 limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a
aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les 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 superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin 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 perímetre 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 despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes 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’han 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 escombrador.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la
intempèrie, de manera 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 teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y
de la sección transversal.
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 se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. 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 se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras 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 indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament 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 sigui 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.
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Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer
producte del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant 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 certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- 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, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades 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’apartat 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 diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat 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 (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació 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 indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número 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 foradats
conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es 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 10204).
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció 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 màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (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 característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació:
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció ( UNE-EN ISO
15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar
que el cordó està totalment ple de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 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 assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts en les UNE EN
10025-2 a UNE 10025-6. 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 els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta 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 orientació 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’INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les 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 defecte 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 preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A
més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, 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'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la soldadura.

Pàgina: 87

Pàgina: 88

____________________________________________________________________________

B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

Reforma de coberta

Reforma de coberta

B5ZA - MATERIALS PER A CARENERS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials i peces especials per a formació de careners de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Carener format amb planxa obtinguda per un procés de laminació
- Peça per a carener obtinguda per l'adormiment i l'enduriment d'un morter acolorit en massa.
- Peça per a carener de ceràmica obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cuita d'una pasta argilosa.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa de coure
- Planxa d'acer galvanitzat
ELEMENTS DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: ± 0,03 mm
- Llargària: ± 5 mm
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Contingut de zinc (UNE 36-130): 98,5%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
PEÇA DE MORTER DE CIMENT:
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defectes visibles que impedeixin el muntatge o perjudiquin l’estanquitat.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
Excepte la peça de color envellit, la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
Ha de portar dos forats fets o insinuats.
Resistència a flexió transversal:
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ŇTeules sense Ň
Ň
Ň
Ň acoblament
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
Ň
Perfilades
Ň
Planes
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Altura
Ň
d > 20
Ň20 >= d >= 5 Ň
d < 5
Ň
Ň
Ň d'ona (mm)
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Amplària
Ň>= 300Ň<= 200Ň>= 300Ň<= 200Ň>= 300Ň<= 200Ň
Ň
Ň efectiva (mm) Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņŇņņņņņņŇņņņņņņŇņņņņņņŇņņņņņņŇņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Resistència
Ň 2000 Ň 1400 Ň 1400 Ň 1000 Ň 1200 Ň 800 Ň
550
Ň
Ň a flexió (N) Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Gelabilitat (25 cicles): Ha de cumplir
Permeabilitat: Ha de complir
Envelliment accelerat (MELC 12.94): Ha de complir
Diàmetre dels forats per a clavar-les: >= 0,3 cm
Separació dels forats al cantell: >= 2,5 cm
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Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 4 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Amplària efectiva:
- Teula amb ensamblatge: ± 5 mm
- Teula sense ensamblatge: ± 3 mm
- Planor: <= 3 mm o 1/100 de l'amplària efectiva de la teula
Les dades anteriors s'han de verificar segons la EN 490 1995.
PEÇA PER A CARENER DE CERÀMICA:
No ha de tenir deformacions o altres defectes visibles.
Ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la la fractura ha de ser homogènia i de gra fi.
Resistència a la flexió (UNE 67-035): >= 100 kg
Resistència a l'impacte (bola d'acer
de 200 g des de 25 cm, UNE 67-032): No s'ha de trencar ni escrostonar
Gelabilitat (UNE 67-034): No gelables
Permeabilitat (UNE 67-033): >= 2 h
Fissures i esquerdes (UNE 67-024): Nul·les
Exfoliacions i laminacions (UNE 67-024): Nul·les
Nombre d'escrostonaments (UNE 67-039):
- En cara vista: Cap de dimensió mitjana > 15 mm
- En tota la peça: <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm
Toleràncies:
- Dimensió nominal respecte a la mitjana de la mostra: ± 2%
- Dimensió d'una peça respecte a la mitjana de la mostra: ± 2%
- Fletxa en les generatrius: ± 1%
- Fletxa en les arestes: ± 2%
- Planor: ± 2,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELEMENTS DE PLANXA:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PEÇA PER A CARENER DE CERÀMICA O MORTER DE CIMENT:
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: En piles de dos palets, com a màxim, situats verticalment amb les filades separades per fustes, si estan
soltes, i sempre de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE
No hi ha normativa de compliment obligatori.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero.
PECES DE MORTER DE CIMENT:
* UNE-EN 490:1995 Tejas y accesorios de hormigón. Especificaciones de producto. (Versión oficial EN 490:1994).
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B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

B5ZB - MATERIALS PER A AIGUAFONS I CANALS INTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B5ZZT270.

Peça de planxa metal·lica plegada per a resolució dels punts d’inflexió i encontre amb altres elements, del vessant de la
coberta (aiguafons, canals interiors, esquena d’ase, etc.).
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa de coure
- Planxa d'acer galvanitzat
ELEMENTS DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: ± 0,03 mm
- Llargària: ± 5 mm
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Contingut de zinc (UNE 36-130): 98,5%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per
ancoratge
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de
coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a
fixació de taulonet de suport de carener
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per
laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de
105x105 mm
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per
un tub soldat a una base de 40x40 cm
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm
de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom
plisat
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE
No hi ha normativa de compliment obligatori.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero.

TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma
elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2

que

garanteixi

la

unió

entre

els

PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la
solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
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- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament:
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- 15%

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦
Diàmetre
¦
Gruix
¦
¦
¦de la peça¦
del junt
¦ del junt
¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
5,4
¦
24
¦
¦
¦Plom i ferro
¦
5,5
¦
24
¦
>= 10
¦
¦
¦
6,5
¦
27
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
¦
53 metall ¦ >= 7 metall ¦
¦Metall i goma
¦
¦
50 goma
¦ >= 10 goma ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom
¦
¦ >= 20 exterior¦
>= 2
¦
¦Clau: Pàstic
¦
¦ >= 15 exterior¦
>= 5
¦
+------------------------------------------------------------+

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement
distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament
sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre
fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contí nua per a suport de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o
EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del perfil)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i
d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

recubrimientos

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
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UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B7422CVFF5ZI.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc.
Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble nú mero de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B74 - LÀMINES DE PVC
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Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura.
S’han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre
- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de malla de poliester
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser impermeable a l'aigua.
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, etc).
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o productes que continguin dissolvents
o d'altres materials que provoquin la migració dels plastificants del PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han
d'exposar als raigs solars.
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. Han de tenir una resistència
adequada a la deslaminació.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat per el fabricant per les direccions transversal i
longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ): <= temperatura de doblegat en fred declarada per el fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut ( UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
- Làmines per a la construcció d’embassaments i preses (UNE-EN 13361)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l’ aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
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- Resistè ncia a l’esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d’impermeabilització en túnels i obres
subterrànies:
- Reacció al foc
Característiques essencials en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids , o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o
sòlids:
- Durabilitat:
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids
o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Lixiviació (sol .lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE:
El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin resistència a la intempèrie i que evitin
la migració dels plastificants per l'acció dels raigs ultraviolats.
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de
cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a
fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos sólidos.
Pàgina: 97

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació
següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Indicació del tipus de PVC
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d’arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes
classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que
requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
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- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció
OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Plegabilitat
- Migració de plastificants
- Envelliment artificial accelerat
- Resistència a la percussió
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del material es realitzarà d’acord amb la
norma UNE-EN 13956 , segons el tipus de làmina.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en
primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7711A00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de polietilè
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):
>= valor declarat pel fabricant per les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada
pel fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor
declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):
>= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):
>= valor declarat pel fabricant per a les
direccions longitudinal i transversal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
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- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes
de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i
obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Característiques
complementaries
per
a
condicions
d'us
específiques
en
làmines
d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a
abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento
secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de
obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y características.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,
altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al
sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc
classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en
fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en
fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l'impacte.
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)
- En casos especials, s'inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
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s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d’obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B -

GEOTÈXTILS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva
col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació
ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S,
F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965)
- Característiques essencials:
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
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Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,

- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de
la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els assaigs segü ents:
- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864)
- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319)
- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent
els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
- Resistència mecànica a la perforació
- Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras
zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión
(protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras
subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos
líquidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en
primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes següents:
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 %
- Assaigs hidràulics: ± 10 %
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne
el conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a l’especificat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE
POLIPROPILÈ:
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B -

GEOTÈXTILS

B7B1 - GEOTÈXTILS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir
abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de
rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de
talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
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Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i
fonaments
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments
de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
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- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les
especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i
protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
- Dates de subministrament i de fabricació
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la
documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN
sota les que s'hagi fet marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas
de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en
construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos
de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de
drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para
el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la
construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los
vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de
contenedores de residuos líquidos.
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.

OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt
anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les
especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar
(nous assajos o rebuig del lot).
____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
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B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES

Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s’ha d’afegir aigua en la proporció adeq uada
per a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l’aigua i els possibles additius.
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les proporcions indicades pel fabricant per tal
d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de cambres,
projectats o estesos sobre elements constructius.
S'han considerat els materials següents:
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumò gen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a
injectar o per a projectar
- Morter d’escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Morter de calç amb perlita i vermiculita , en sacs o pastat per a projectar
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.
Conductivitat tèrmica: <= 0,023 W/m K
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de pastar amb aigua per a formar el
morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.
Conductivitat tèrmica:
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110-130
Ň perlita
<= 0,052
Ň
Ň
Ňmescla en sec 450-500
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ňpastat per a projectarŇ650-750 (aplicat i sec) Ň
<= 0,081
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1: A1 o A2-s1,d0
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C): >= 50
MORTER DE CIMENT I PERLITA:
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i un airejant en les proporcions
adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques del material:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Característiques de la perlita
Ň Característiques del morter
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇDensitat
Ň <= 120 kg/m3
ŇDensitat
Ň 0,5 - 0,6 g/cm3
Ň
Ň
Ň
Ň(endurit i sec)Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇConductivitat Ň
<=0,052 W/m K
ŇConductivitat Ň <= 0,070 W/ m K
Ň
Ňtèrmica
Ň
Ňtèrmica
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇGranulometria Ň
<= 3 mm
ŇResistència a Ň >=0,8 N/mm2
Ň
Ň
Ň
Ňla compressió Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
Ň
ŇReacció al foc Ň A1 o A2-s1,d0
Ň
Ň
Ň
Ň(UNE-EN13501-1)Ň
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per
a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques de la vermiculita:
- Granulometria: 2 - 6 mm
- Densitat: 80/100 kg/m3
Densitat de la mescla seca: 270/290 kg/m3
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08."
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Subministrament: En el seu envà s, de manera que no s’alterin les seves característiques.
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material ha d'anar preparat per a
aplicar-lo i amb la qualitat controlada.
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de col·locar pes a sobre per tal de
no aixafar el material.
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les
seves característiques.
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin
les seves característiques. Temps màxim recomanat d’emmagatzematge 1 any.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Pes net o volum
- Distintiu del control de qualitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada
tipus de material, es realitzaran els assaigs següents:
- Densitat aparent.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d’assaigs d’identificació recollits en el plec de condicions, en
funció del tipus de material.
OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D’ESCUMA DE POLIURETÀ:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’ obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, mitjançant un laboratori
acreditat i extern:
- Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845)
- Assaigs d’escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).
- Homogeneïtat de l’escuma segons l’Ordre del 12/7/1996
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran els materials que no arribin a l’ obra acompanyats amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma ad ient per encadellar-los o preparats a
mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La variació relativa en llargària i
amplària ha d’estar dins dels límits següents, en funció de la classe declarada per el fabricant:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): Variació relativa en llargària i
amplària: ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tè rmica, comportament front al foc i
resistència a compressió invariables en el temps segons l’especificat en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions especí fiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605): Els valors de deformació
relativa han d’estar dins dels lí mits especificats en la taula 4 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats en la taula 5
de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als especificats en la taula
6 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions
establertes en l’apartat 4.3.8 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Absorció d’aigua (UNE-EN 12087 ): Els valors no poden ser inferiors als especificats en la taules 8 i 9 de la UNE-EN 13163,
en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) ( UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d’aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat per el fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats en la taula 10 de la UNE-EN 13163,
en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l’especificat en l’apartat 4.3.13 de la UNE-EN 13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat per el fabricant ha d’ estar dins dels límits següents en funció de la classe
declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la classe
declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la classe
declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a
connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
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- P4: 5 mm
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats en la taula 3
de la UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tè rmica, comportament front al foc i
resistència a compressió invariables en el temps segons l’especificat en la UNE-EN 13164.
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser infe riors als especificats en la taula 5 de la
UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606 ): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions
establertes en l’apartat 4.3.4 de la UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Absorció d’aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats en la taules 6 i 7 de la UNE-EN 13164,
en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d’aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat per el fabricant
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±8 mm
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm: ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm: ±14 mm
- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm: ± 35 mm
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
- T1: - 2 mm
- Gruix < 50 mm: + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm
- T2: ± 1,5 mm
- T3: ± 1 mm
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ress alts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre
definir un traçat correcte de les conduccions.

POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificación.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció
del vent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 per al poliestirè
expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el
valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE- EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
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A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada
tipus de placa, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a la compressió
- Coeficient de dilatació
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí stiques geomètriques següents
(UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en
primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.

B7C9H610.

- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608 ): Suficient per a suportar el doble del pes de l’element
considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat per el fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat per el fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat per el fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat per el fabricant
- Absorció d’aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): <= valor declarat per el fabricant
- Resistència al vapor d’aigua (EN 12806): >= valor declarat per el fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la classe
declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’ estar dins dels límits següents en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escò ria o vidre, amb o sense
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas
d’elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana
mineral (MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada

tipus de placa, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí stiques geomètriques següents
(UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en
primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5 - SEGELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J500ZZ,B7J50010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per
a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid),
amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i
càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i
càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ŇTipus massilla ŇDensitat ŇTemperatura ŇDeformació ŇResistència aŇ
Ň
Ň a 20°C
Ňd'aplicació Ňmàx. a 5°C Ň temperaturaŇ
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Ň
Ň (g/cm3) Ň
Ň
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇSilicona neutra Ň1,07-1,15 Ň -10 - +35°CŇ 20-30%
Ň -45 - +200°CŇ
ŇSilicona àcida Ň1,01-1,07 Ň -10 - +35°CŇ 20-30%
Ň
Ň
Ňó bàsica
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇPolisulfur
Ň >= 1,35 Ň -10 - +35°CŇ
30%
Ň -30 - +70°C Ň
Ňbicomponent
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇPoliuretà
Ň
1,2
Ň
5 - 35°C Ň 15-25%
Ň -30 - +70°C Ň
Ňmonocomponent
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇPoliuretà
Ň 1,5-1,7 Ň
5 - 35°C Ň
25%
Ň -50 - +80°C Ň
Ňbicomponent
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇAcrílica
Ň 1,5-1,7 Ň
5 - 40°C Ň 10-15%
Ň -15 - +80°C Ň
ŇDe butils
Ň1,25-1,65 Ň 15 - 30°C Ň
10%
Ň -20 - +70°C Ň
ŇD'óleo-resines Ň1,45-1,55 Ň -10 - +35°CŇ
10%
Ň -15 - +80°C Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Característiques mecàniques:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
ŇTipus massilla
ŇResistència aŇMòdul d'elasticitat al Ň Duresa Ň
Ň
Ň la tracció Ň100% d'allargament
ŇShore A Ň
Ň
Ň
(N/mm2)
Ň (N/mm2)
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņŇ
ŇSilicona neutra Ň
>= 0,7
Ň
0,2
Ň12° - 20°Ň
ŇSilicona àcida
Ň
>= 1,6
Ň
0,5
Ň25° - 30°Ň
Ňó bàsica
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇPolisulfur
Ň
>= 2,5
Ň
Ň
60°
Ň
Ňbicomponent
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇPoliuretà
Ň
>= 1,5
Ň
0,3
Ň30° - 35°Ň
Ňmonocomponent
Ň
Ň
0,3 - 0,37 N/mm2
Ň
Ň
Ň
Ň
Ň(polimerització ràpida)Ň
Ň
ŇPoliuretà
Ň
Ň
1,5
Ň
Ň
Ňbicomponent
Ň
Ň
Ň
Ň
ŇAcrílica
Ň
Ň
0,1
Ň
Ň
ŇDe butils
Ň
Ň
Ň15° - 20°Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense
retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i
amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la

consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva
preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials :
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ň
Principal mecanisme d’adormiment
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
DESCRIPCIÓ
Ň
Pasta d’assecat
Ň Pasta d’adormiment
Ň
Ň
Ň(en pols o llesta per l’ús)Ň
(Només en pols)
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇPasta de farcit
Ň
1A
Ň
1B
Ň
ŇPasta d’acabat
Ň
2A
Ň
2B
Ň
ŇCompost mixt
Ň
3A
Ň
3B
Ň
ŇPasta sense cinta
Ň
4A
Ň
4B
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Ň
Ň Penetració a
ŇFluència a 60°C ŇAdherència
Ň
Ň Tipus ŇDensitat Ň25°C,150g i 5s ŇUNE 104-281(6-3)Ň5 cicles a -18°CŇ
Ňmassilla Ň(g/cm3) ŇUNE 104-281(1-4)Ň
(mm)
ŇUNE 104-281(4-4)Ň
Ň
Ň
Ň
(mm)
Ň
Ň
Ň
ŇņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇCautxú
Ň1,35-1,5 Ň
<= 23,5
Ň
<= 5
Ň Ha de complir Ň
Ňasfalt
Ň(a 25°C) Ň
Ň
Ň
Ň
ŇAsfàlticaŇ 1,35
Ň
<= 9
Ň
<= 5
Ň Ha de complir Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a
una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis
mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant
dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

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

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ00E1,B7JZ00F6,B7JZ1010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc.
Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el
compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs
d’identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d’adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’ acord a la norma UNE
104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment
de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.
____________________________________________________________________________
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Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una
capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb
membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d’amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les
gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Producte
Ň
Ús previst
Ň Característiques Ň Sistema Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇ
Ň
ŇPer a tots els usos
Ň Reacció al foc Ň
3/4
Ň
ŇMaterial per a
Ňque estiguin sotmesos
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇ
Ňjunts de plaques Ňa reglamentació de foc
Ň
Altres
Ň
4
Ň
Ňguix laminat
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇ
Ň
ŇPer a situacions i usos no Ň
Tots
Ň
4
Ň
Ň
Ňcontemplats anteriorment
Ň
Ň
Ň
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-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials

- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84Z5610.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els
indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció
per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.
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Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents
als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments cà
rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa.
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluï dificades i pigmentades.
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans
de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 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): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics
fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a
l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 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 pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments
pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
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Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
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- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
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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 (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS,
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs
preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs
preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs
preservar de les gelades.

SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
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- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l’abrasió d’una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat
de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les 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, acceptant-ne el conjunt
sempre que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions.

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un

activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres
additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i
sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència quí
mica alta enfront dels 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 resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la
brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt
en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
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- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
ŇA les 24 hŇ Al cap de 7 diesŇ
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇAdherència al quadriculat:
Ň 100%
Ň
100%
Ň
ŇImpacte directe o indirecte:
Ň
Ň
Ň
ŇBola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Ň
Bé
Ň Ha de complir Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- 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'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
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PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha
de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies
poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l’emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en la DT.
Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el
seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d’aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país de la CEE
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL· LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs 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 inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal estat
de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les es pecificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
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del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt
sempre que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega 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 especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa intermèdia
que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o d'altres
pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització d'àcids per a
suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
- Mida del granulat:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Gra Ň Mida del granulat (mm)Ň
ŇņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
ŇMicro Ň
0 – 6
Ň
ŇPetit Ň
7 - 10
Ň
ŇMitjà Ň
10 - 30
Ň
ŇGros Ň
30 - 40
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient
sec.

- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.
- S’admeten lleugeres variacions en la consistè ncia del color entre diferents lots de rajoles causades per variacions
inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es
considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
ňņņņņ-ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Dimensió
Ň
Tolerància
Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň Longitud del costat Ň
± 0,3%
Ň
Ň Gruix
Ň
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) Ň
Ň
Ň
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) Ň
Ŋņņņņ-ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1 ): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
- Absorció total: <= 8%
- Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Classe Ň Marcatge Ň
Requisits
Ň
ŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
1(a)
Ň
BL I
Ň
sense requisits
Ň
ŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
2
Ň . BL II
Ň
àrea de la superficie Ň cap resultat individualŇ
Ň
Ň
Ň
<=1100cm2
Ň
<2,5 kN
Ň
ŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
3
Ň
BL III Ň
àrea de la superficie Ň cap resultat individualŇ
Ň
Ň
Ň
>1100cm2
Ň
<3,0 kN
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
(a) Classe 1 – Els productes només s’utili tzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Assaig
Ň Desgast per abrasió Ň
Ň
utilitzat Ň (valor individual) Ň
ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
Disc ample
Ň
>25mm
Ň
Ň
Böhme
Ň
>30cm3/50cm2
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1)
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assaigs que explica la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2)
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Classe
Ň Marcat Ň Valor mitjà per 4 Ň Valor individual Ň
Ň
Ň
Ň
provetes (Mpa) Ň
(Mpa)
Ň
ŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņ-ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
1
Ň
ST
Ň
>=3,5
Ň
>=2,8
Ň
Ň
2
Ň
TT
Ň
>=4,0
Ň
>=3,2
Ň
Ň
3
Ň
UT
Ň
>=5,0
Ň
>=4,0
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2)
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9C2 - TERRATZO AMB RELLEU
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Reforma de coberta

Reforma de coberta

Ň
Ň
Ň
Càrrega mínima de ruptura (KN)
Ň
Ň
Classe Ň
Marcat Ňņņņņņņņņņņņņņņņņņ-ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
Ň
Ň
Valor mitjà
Ň Valor individual Ň
ŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņ-ŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
30
Ň
3T
Ň
>=3,0
Ň
>=2,4
Ň
Ň
45
Ň
4T
Ň
>=4,5
Ň
>=3,6
Ň
Ň
70
Ň
7T
Ň
>=7,0
Ň
>=5,6
Ň
Ň
110
Ň
11T
Ň
>=11,0
Ň
>=8,8
Ň
Ň
140
Ň
14T
Ň
>=14,0
Ň
>=11,2
Ň
Ň
250
Ň
25T
Ň
>=25,0
Ň
>=20,0
Ň
Ň
300
Ň
30T
Ň
>=30,0
Ň
>=24,0
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):

- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el subministrament de
les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la següent
informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l’aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.

ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň
Classe Ň
Marcat
Ň
Càrrega mínima de ruptura (KN)
Ň
ŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņ-ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
1
Ň
F
Ň
Característica no medida
Ň
ŇņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņ-ņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
2
Ň
G
Ň
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
Ň
Ň
3
Ň
H
Ň
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
Ň
Ň
4
Ň
I
Ň
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
-Resistè ncia a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que s’indiquen en la normativa UNE-EN 13748-2.
-Resistència climàtica:
ňņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŉ
Ň Classe Ň MarcatŇ Absorció de l’aigua
Ň Massa perduda després d’assaig Ň
Ň
Ň
Ň
%en massa
Ň
de gel-desgel kg/m2
Ň
ŇņņņņņņņņŇņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŇ
Ň
1
Ň
A
ŇCaracterística no mesuradaŇ Característica no mesurada
Ň
Ň
2
Ň
B
Ň <= 6, com a mitja
Ň Característica no mesurada
Ň
Ň
3
Ň
D
ŇCaracterística no mesuradaŇ <=1,0 com a mitja, cap valor Ň
Ň
Ň
Ň
Ň individual >1,5
Ň
Ŋņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņņŋ
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2.
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat de
fer assajos d’acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems: >= 200 kg

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

B9C -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en
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UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Reforma de coberta

Reforma de coberta

la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir
alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les rajoles
del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2

Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants i els estabilitzants necessaris per a
la seva fabricació.
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície.
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 10%
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts.
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC sense afectar les seves
característiques.
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs.
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
- Rendiment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.

CORDÓ DE PVC:
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del fabricant i les
característiques del producte.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no se n'alterin les condicions.
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

BAZ -

B9P -

BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B9PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS

Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels
bastiments.
S'han considerat els perfils següents:
- De roure, d'iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Cordó de PVC
- Segellant líquid de PVC
CORDÓ DE PVC:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
Pàgina: 145
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Reforma de coberta

Reforma de coberta

Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Amplària: ± 3 mm
- Llargària nominal: ± 3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m

- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és
el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles,
impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a components a
l’exterior de l’edifici fixats a la paret.
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats
als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components
d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d’aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d’aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha introduï t material de
PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolí mer) al que se li afegeixen additius
necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.

PERFILS DE ROURE, D'IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran
substituir per peces de fusta.
Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària: <= 1 mm
- Profunditat: <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual: <= 150 mm
- Llargària acumulada: <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Humitat del perfil: <= 12%
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535): >= 30 N/mm2
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537): >= 42 N/mm2
Resistència al tall de la fusta: >= 4,5 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en 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 subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 -

TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD135870.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigü es pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451
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- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

BD1 -

TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BD1Z4300.

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en
forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols
galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l’
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l’àrea d’aplicació
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials escollits (si s’escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i dimensionament s’adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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BD5 -

Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%

MATERIALS PER A DRENATGES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BD51 - BONERES

BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada
fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD516EF0.

la

marca

del

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb
accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La
bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

recubrimientos

PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 -

TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FR310,BD7FQ410.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera: 33 cm
- Bonera de paret: 34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar
el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o
esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
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Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda
ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de 'T'.
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i
exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
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-

- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules
UNE-EN 1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a
l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.

Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
Allargament al trencament: >= 80%
Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
Opacitat: 0,2%

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta
d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o
aéreo con
presión. Poli(cloruro
de vinilo)
no plastificado
(PVC-U). Parte
1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
d'edifici.
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el
sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta
d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a
intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a
l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no
pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si
el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d'extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si
el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
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- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistència a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de
col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no
vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més
del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan
ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre
2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats
siguin correctes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

____________________________________________________________________________

BDY -

ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDY3E800,BDY3B900,BDY3BA00.

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3E800,BDW3B900,BDW3BA00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

D-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

D07 - MORTERS I PASTES

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos,accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

D0701821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l’exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions
exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________
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Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent:
- Aigua
- Airejant
- Ciment (batre fins aconseguir una barreja homogènia)
- Perlita (batre durant 2 o 3 minuts)
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D076 - MORTERS I FORMIGONS AÏLLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0763081.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un aglomerant, ciment o escaiola, àrids lleugers, perlita, vermiculita o argila
expandida i aigua.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter de perlita i ciment de 350 kg/m3 o de 450 kg/m3
- Morter de perlita i escaiola de 450/500 kg/m3
- Formigó d'argila expandida de 500/600 kg/m3 o de 800/1000 kg/m3 o de 1000/1200 kg/m3
MORTER DE PERLITA I CIMENT:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:
- Densitat 350 kg/m3: 0,8 N/mm2
- Densitat 450/500 kg/m3: 2 N/mm2
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 350 kg/m3: 0,07 W/m K
- Densitat 450/500 kg/m3: 0,09 W/m K

MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre
5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent:
- Ciment
- Vermiculita (batre fins aconseguir una barreja uniforme)
- Aigua (batre 1,5 minuts, com a màxim)
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA:
Per a l'elaboració i utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5° i
35°C.
La temperatura de l'aigua a afegir ha de ser >= 5°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Duresa superficial: 80 - 90 Shore C
Densitat amasada i seca: 0,70 kg/m3
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 450/500 kg/m3: 0,19 W/m K

____________________________________________________________________________

MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 270/290 kg/m3: 0,061 W/m K

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Resistència a compressió al cap de 28 dies:
- Densitat 500/600 kg/m3: 2 N/mm2
- Densitat 800/1000 kg/m3: 5 N/mm2
- Densitat 1000/1200 kg/m3: 11 N/mm2
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 500/600 kg/m3: 0,12 W/m K
- Densitat 800/1000 kg/m3: 0,19 W/m K
- Densitat 1000/1200 kg/m3: 0,27 W/m K

D07A - FORMIGONS CEL·LULARS

D07 - MORTERS I PASTES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment.
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les condicions següents:
- Densitat: 300 - 400 kg/m3
- Resistència a la compressió: >= 0,4 N/mm2
- Conductivitat tèrmica: <= 0,09 W/m K

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre
5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
El formigó s'ha de col·locar abans de que comenci el seu adormiment.
MORTER DE PERLITA I CIMENT:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre
5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

1-

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de qualitat del subministrador,
d’acord a les condicions del plec.
- Control del consum de ciment.
- Abans del inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució , es comprovarà la densitat del formigó cel·lular
(UNE EN 12350-6)
- Abans del inici de l’obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a utilitzar (UNE 92201)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions exigides en els àmbits de control específics.
En particular, no s’acceptaran ciments que no estiguin certificats segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del
subministrador.
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tè rmica obtinguts han de correspondre a les especificacions de
projecte.

15 - COBERTES

____________________________________________________________________________
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CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

151 - COBERTES PLANES
1512 -

COBERTES PLANES NO TRANSITABLES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de coberta plana no transitable amb capa de protecció granular.
S'han considerat els tipus següents:
- Coberta invertida:
- Formació de pendents
- Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
- Sistema d’impermeabilització amb làmines
- Aïllament tèrmic
- Capa separadora antipunxonament i filtrant
- Capa de protecció de palet de riera
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida:
- Barrera de vapor
- Formació de pendents i aïllament tèrmic
- Capa de protecció de morter
- Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
- Sistema d’impermeabilització amb làmines
- Capa separadora antipunxonament
- Capa de protecció amb formigó lleuger d’argila expandida
- Coberta convencional amb pendents de formigó:
- Formació de pendents
- Barrera de vapor
- Aïllament tèrmic
- Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
- Sistema d’impermeabilització amb làmines
- Capa separadora antipunxonament
- Capa de protecció de palet de riera
S’ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:
- Membrana amb làmina de PVC
- Membrana amb làmina bituminosa
- Membrana amb làmina elastomèrica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Coberta invertida:
- Formació de pendents
- Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant
- Col·locació de les plaques d’aïllament
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
- Execució de la capa de protecció de palet de riera
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida:
- Estesa de la barrera de vapor
- Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec
- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant
- Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
- Execució de la capa de protecció amb formigó lleuger d’argila expandida
- Coberta convencional amb pendents de formigó:
- Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat
- Estesa de la barrera de vapor
Pàgina: 162

Reforma de coberta

Reforma de coberta

- Col.locació de les plaques d’aïllament
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora
- Execució de la membrana impermeabilitzant
- Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
- Execució de la capa de protecció de palet de riera
CONDICIONS GENERALS:
La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’ humitat de condensacions.
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
La superfície d’ acabat ha de ser plana i no transitable.
L’accés a la coberta serà només a efectes de conservació i manteniment.
La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l’aïllament.
La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament.
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d’estar en contacte, son químicament compatibles, en
cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.
S’han de respectar les sortides d’aigua previstes a la coberta. Han d’estar connectades als baixants i protegides amb un
morrió amb reixa.
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d’afectar a les diferents capes, a partir de l’element que serveix de suport.
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els
elements d’obra entre els quals s’intercala.
Els junts de dilatació han de quedar situats en:
- Encontre amb parament vertical
- Junt estructural
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.
Pendent: >= 1 %; <= 5%
Separació entre junts de dilatació: <= 15 m
Amplària del junt: >= 3 cm
FORMACIÓ DE PENDENTS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’
adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió
necessàries per a les sol·licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforç at amb una capa de morter del
gruix necessari per a aquest fi.
Si es suport de la capa d’impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i
amb el sistema d’unió de la capa d’impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.
CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
L’aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material.
Si s’ utilitza un sistema no adherit, la coberta s’ha de protegir amb una capa de protecció pesada.
En el sistema d’ impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al
voltant de tots els elements que la traspassin.
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o
discontinuïtat, relatives al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L a impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.
L’acabament superior de la impermeabilització ha d’impedir la filtració de l’aigua de pluja, en el parament.
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal .
La unió de la impermeabilització amb la bo nera o la canal ha de ser estanca.
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical: >= 20 cm
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs: >= 10 cm
CAP A SEPARADORA:
La capa separadora per a evitar l’adherència entre capes, en el sistema d’impermeabilització no adherit, ha de quedar
col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d’anar adherida

(perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistè ncia al punxonament, ha d’evitar
el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.
La capa separadora com a protecció de l’aïllament ha d’ evitar el contacte de la capa de protecció amb l’aïllament en tota la
superfície transitable de la coberta.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
AÏLLAMENT TÈRMIC:
El material constitutiu de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la
solidesa necessària davant les sol·licitacions mecàniques
Si l’aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d’impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l’ aigua, ha
de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació.
Quan l’aïllament es col·loca sota la capa d’impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar
exposat a l’acció de l’aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt.
L’aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de servir de protecció a la capa d’impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d’evitar l’acció de les
radiacions ultraviolades i l’impacte tèrmic directe del sol.
Ha de facilitar l’evacuació de l’aigua cap els punts de desgüàs.
La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions ni discontinuïtats.
La grava o palet de riera ha d’estar net, sense terra i ha de ser de canto arrodonit.
Gruix de la capa: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: ± 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha d’estar net, sense irregularitats.
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de
coberta feta.
Abans de col·locar la làmina, han d’estar col·locades les bases de les bo neres, i aquestes han d’estar connectades als
baixants.
Els components de la coberta s’han d’aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les
corresponents especificacions d’aplicació.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat
d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una operació que oculti el
resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació.
Quan s’han d’interrompre els treballs, s’han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats.
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d’altres accions els desplacin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
No inclou la realització d’ elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:
* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas
impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y
mantenimiento.
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:
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* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos
modificados
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para
la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.

Ha de tenir junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5
m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 5 a 10 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, i la seva fondària ha de
ser la de tot el gruix del paviment.
S'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius, com pilars i murs.
Aquests junts han de complir l'especificat en l'article 2.2.3 del DB HS1.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Els junts han de quedar reblerts amb un segellat elàstic.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Separació junts de la solera: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Gruix de la solera: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell de solera: ± 10 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.

____________________________________________________________________________

19 - PAVIMENTS
193 - SOLERES I RECRESCUDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
193525P1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera de formigó recolzada directament sobre una base granular o sobre revoltons.
S'han considerat els elements següents:
- Solera de formigó sobre làmina de polietilè, capa drenant de grava i capa filtrant amb
geotèxtil
- Solera de formigó sobre làmina de polietilè, capa drenant argila expandida i capa filtrant
amb geotèxtil
- Solera de formigó sobre revoltons de polipropilè reciclat com a encofrat perdut formant
cambra d'aire inferior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera sobre capa drenant:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del geotèxtil
- Aportació de material de la capa de drenatge
- Col·locació de la làmina de polietilè
- Col·locació de l'armadura
- Col·locacio de la primera capa morter de penetració capil·lar, en el seu cas
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera
- Col·locació de la segona capa de morter de penetració capil·lar, en el seu cas
- Protecció i cura del formigó fresc
Solera sobre revoltó:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons
- Col·locació de l'armadura
- Abocada del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Reglejat i anivellament de la cara superior de la solera
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
L'element ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de solera i el grau
d'impermeabilitat de l'element, especificades en l'article 2.2 del DB-HS1.
Classificació en funció de la composició de les capes que formen l'element:
- Constitució de la solera (C):
- C1: Formigó hidròfug
- C2: Formigó de retracció moderada
- C3: Hidrofugació complementària
- Drenatge i evacuació (D):
- D1: Capa drenant i capa filtrant
- Ventilació de la cambra:
- V1: Cambra d'aire ventilada a l'exterior
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
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CAPA DE DRENATGE:
El terreny situat sota la solera ha de quedar compactat i ha de tenir un pendent mínim per tal
de facilitar el drenatge.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
El geotèxtil ha de quedar situat sota el material granular de la capa drenant, intercalada
entre aquesta i el terreny de forma que pugui actuar com a filtre per tal d'impedir la
colmatació del drenatge.
Entre la capa granular de drenatge i la solera cal col·locar una làmina de polietilè.
- Pendent del terreny: >= 1%
FORMIGÓ ARMAT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
CAMBRA D'AIRE:
Si la cambra d'aire es ventilada, ha de complir:
- Ha de tenir obertures obertes a l'exterior que garanteixin la ventil·lació creuada.
- Les obertures han de quedar distribuïdes al 50% entre les dues parets enfrontades, han de
quedar situades regularment i a portell
- Separació entre obertures consecutives: <= 5 m
- Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície solera (m2)): > 10; < 30
La cambra d'aire ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta
(runa, rebaves de morter, etc.)
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El producte ha de quedar distribuït uniformement a tota la superfície de l'element.
El producte aplicat ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar, amb les capes i la
dotació prevista.
Cavalcaments: >= 30 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC.
CAPA DE DRENATGE:
La capa de grava no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que
ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
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IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
La primera capa de morter s'ha d'aplicar sobre l'armadura ja col·locada, immediatament abans
de l'abocada del formigó.
La segona capa s'ha d'aplicar amb el formigó encara fresc, quan estigui en la primera fase de
l'adormiment, immediatament abans del tractament d'acabat, en el seu cas.
SOLERA ELEVADA:
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies
dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreescreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
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).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E21 - ENDERROCS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre
camió o contenidor.
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecà nics.
Demolició d’edificacions amb estructura d’obra de fàbrica, de perfils d’acer o d’ estructura de formigó armat, amb càrrega
mecànica i manual de runa sobre camió.
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l’edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió i transport fins a un abocador controlat
- Descàrrega de la runa i disposició de la mateixa a l’abocador
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s’han d’arrencar els arbres que indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode de treball i fases
- Apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, béns o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols.
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element,
deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l’alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici de les feines, l’empresa encarregada
d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les
operacions de demolició.
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· lectives establertes a l’Ordre de
31 d’octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats que impedeixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D’EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els
trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d’amidament no es consideren inclosos els fonaments de l’ edifici ni les canalitzacions soterrades.
Unitat d’arbre realment arrencat, aprovat per la DF
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificació n: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència
a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o d’altres condicionants de l’obra
permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o d’altres condicionants de
l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d’una altra màquina
per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (br ossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin
destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida,
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de
màquines o de camions sense gran dificultat.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d’un buidat.
Es realitzarà l’excavació de les dames al talús, d’acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig
les següents dimensions:
- Amplària inferior del talús.
- Amplària superior del talús.
- Amplària de la dama.
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l’amplària definida, s’iniciarà per un dels extreme del talús l’excavació
alternativa de les dames, deixant trams de talús d’amplària igual a una dama per N unitats.
Un cop finalitzada l’excavació d’una dama, es realitzarà l’element estructural de contenció projectat, aquesta operació es
repetirà N vegades.
Les dames s’excavaran començant per la part inferior del talús.
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d’excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements
estructurals
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació
autoritzada de gestió de residus.
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E221C472.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació per a buidat de soterrani
- Excavació per a rebaix
- Excavació per dames
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació per dames:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de l’amplària de les dames
- Numeració i definició de l’ordre d’excavació
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s’han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
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- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ , REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de
l'excavació.
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
Les dames s’excavaran començant per la part inferior del talús.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de esllavissada.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de
l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús
de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E222B232.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
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complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E224 - REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a
una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica corresponent
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer just abans de l'abocada del formigó.
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb
l'acord del fons i la paret en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%
- Nivells: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 20 mm/m
- Aplomat de les parets verticals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.

No s'ha de treballar si plou o neva.
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que
puguin ser propenses a esllavissaments.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció,
per a drenatges
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- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas

ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).

REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la
densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a
condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E44B2153,E4445122.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior
a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar
entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual
(picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-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, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
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REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells

mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la 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 femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
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 femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:
Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:
Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE

CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:
Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a
l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80
de l'EAE.

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
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Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces
necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint 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 velocitat 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 cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
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'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin 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.

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre 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 perforin 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.
Després 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 menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de 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 cargol, 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 cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per 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 seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- 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 actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. 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 de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
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distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb
el resultat.

UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la
EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.

DF,

en

funció

dels

algun control, es corregirà la
l'apartat incomplet, fins a un
les oportunes correccions i/o
les oportunes actuacions segons

UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
____________________________________________________________________________

E5 - COBERTES
E51 - TERRATS
E511 - ACABATS DE TERRATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb paviment flotant:

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
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- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir.
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Acabat amb peces prefabricades de formigó:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport
Capa de protecció amb material granular:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
Paviment de rajola ceràmica:
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
La capa d’acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements
passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
E l segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta.
Amplària del junt: >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades: <= 5 m
- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense
emmorterar.
Separació entre peces: <= 0,2 cm
Junts perimetrals: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec): <= 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm
- Nivell: ± 10 mm

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar
plens de morter.
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de
l'equip.
S’han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d’un material apte per a cobertes transitables
amb la finalitat de facilitar el trànsit en la c oberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del
sistema.
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
Si es treballa sobre làmina asfà ltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d’estendre la grava, es netejarà la coberta de restes de formigó , ferralla, fustes i de qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera s’estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps caloròs i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i neteja de la superfície d’assentament.
- Replanteig de nivells.
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- Aportació de material, amb especial atenció a l’alçada d’abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els
pannells de la coberta
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

____________________________________________________________________________

Técnico de la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta

E5 - COBERTES
E53 - COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES
E535 - COBERTES DE PLAQUES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30%

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E535D725HI1E.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil
ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions
mecàniques.
S'ha considerat la següent composició:
- Xapa exterior: acer galvanitzat
- Xapa interior: acer galvanitzat
- Aïllament: escuma de poliuretà injectada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
- Col·locació de les plaques
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
- Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.).
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Els elements han de quedar alineats.
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera
d'estanquitat.
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols
autorroscants.
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i
de la xapa inferior.
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm
Volada de la xapa superior respecte la inferior: 150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent): >= 150 mm
El cavalcament longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants
i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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E5 - COBERTES
E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
E545 - COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30%
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d’acer, col·locades amb fixacions
mecàniques, d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in situ).
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents.
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques.
- Execució dels junts entre planxes.
- Comprovació de l’estanquitat.
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ)
- Fixació dels perfils omega i de l’aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ)
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ)
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ)
- Comprovació de l’estanquitat (sandwich in situ)
CONDICIONS GENERALS:
La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials.
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d’ estar polits.
S'han de respectar els junts estructurals.
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Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.
El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l’entorn (zona eòlica,
tempestes, altitud topogràfica, etc.).
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´ acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes d´acer
cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable.
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat.
Cavalcament entre planxes:
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent: 15 -20 cm
- Sobre la planxa lateral: >= un nervi sencer
Volada de les planxes:
- En la zona del ràfec: >= 5 cm; <= 35 cm
- En els laterals: >= 5 cm; <= un nervi
Cavalcament entre les pec es i els aiguafons: >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons: >= 20 cm
Distància entre punts de fixació als punts singulars:
- Corretges intermitges i d’aiguafons: <= 333 mm
- Corretges de ràfec i carener: <= 250 mm
Distància entre anelles de seguretat: <= radi 5 mt
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:
Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis.
La planxa s’ha de fixar amb cargols autoroscants d’acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o remats d’acer
cadmiat, d’alumini o d’acer inoxidable
Els cargols portaran volanderes d’estanqueïtat.

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
____________________________________________________________________________

E5 - COBERTES
E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
E54Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E54ZS78K,E54ZS15A.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de
coberta feta.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa d’acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i
amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l’ acer no protegit a la corrosió i amb l’aigua que previament ha estat amb
contacte amb el coure.
En el supòsit de voler pintar la planxa d’acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura.
El pintat s’ha d’aplicar sobre superfícies netes.

E5 - COBERTES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

E5Z15S30.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces malmeses
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.
- Neteja i repàs del suport.
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments.
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20
cm de gruix mitjà
- Bigueta de formigó precomprimit
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
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- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’
adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 30 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la
bigueta.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats
perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar
amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguaf ons i les esquenes d'ase han d’estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les
reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests lí mits s'ha de
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

E5 - COBERTES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

CONDICIONS GENERALS:

E5ZA - CARENERS
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E5 - COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5ZAS153.

E5ZB - AIGUAFONS I CANALS INTERIORS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte
els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.

E5ZBS88K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte
els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Técnico de la

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
____________________________________________________________________________

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
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d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZE - RÀFECS I VORES LLIURES

E5 - COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5ZEV55J.

E5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts
singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del
costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte
els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZHCEF7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:
- Fixada amb morter de ciment
- Ancorada al formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
Reixa ancorada al formigó:
- Replanteig de l'element
- Col·locació en l'element per formigonar
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:
- Replanteig de l'element.
- Connexió per pressió en el baixant.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts
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BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
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La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total

____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

PROLONGACIÓ RECTA:
Ha de quedar unit per pressió a l'extrem del baixant.

E612 - PARETS DE CERÀMICA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Técnico de la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E6121R12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la
mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
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paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article
taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament

4.6.6 i de la

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

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.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
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E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb muntants de diferents
seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de formar una superfície plana i

Pàgina: 200

Reforma de coberta

Reforma de coberta

contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tire s de
menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
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.
- Prova d'estanqueïtat de faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que
quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat
d’obra.
Després d’ executar cadascuna de les operacions del muntatge de l’envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces malmeses
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a la col·locació de l’entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E74 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC NO PROTEGIDES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de là mines de policlorur de vinil sense armadura o amb
armadura de malla de fibra de vidre o poliester.
S’han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina no resistent a l'intempèrie
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherides a la base amb adhesiu
- Sense adherir
- Col·locada amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membrana adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana fixada mecànicament:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.).
Ha de ser estanca.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perí metre i al voltant de tots els
elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la
retracció, dels paraments verticals del perímetre.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 10 mm
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IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els
junts de dilatació de la capa de pendents.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pò rtland. En el cas que no es pugui fer regata, la
membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser
contí nua sobre el junt.
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a
pressió.
Angles (acord aixamfranat):
- Base : >= 5 cm
- Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Cavalcaments: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements
singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d’estanquitat segons UNE 104400
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’ han de protegir, també,
del sol.
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Característiques del suport:
- Pendent: >= 2%
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1/3 del gruix de la làmina
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir temperatures >
30°C.
MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir i per pressió. No
han de quedar bosses d'aire.
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:
Les làmines s'han d'unir entre elles per:
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred
- Soldadura en calent: fusió del material al aplicar calor i per pressió
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E75 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7535VCLF5ZI.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas impermeabilizantes formadas con
láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.

Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de làmines de policlorur de vinil
sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina resistent a l'intempèrie
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherides a la base amb adhesiu
- Sense adherir
- Col·locada amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membrana adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana no adherida en cobertes:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana fixada mecànicament:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana en piscines:
- Neteja i preparació del suport
- Revestiment de les parets
- Revestiment del fons
- Execució de les unions en les parets i formació dels angles i dels encontres amb elements
singulars
- Execució de les unions en el fons i dels encontres amb elements singulars
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o elements verticals que
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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- Segellat dels junts

- Planor: ± 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1/3 del gruix de la làmina
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que
poden assolir temperatures > 30°C.

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).
Ha de ser estanca.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la
membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, dels paraments
verticals del perímetre.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 10 mm
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un
connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de
polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha
d'anar soldada o fixada a pressió.
Angles (acord aixamfranat):
- Base : >= 5 cm
- Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Cavalcaments: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm
IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES:
La unió entre la làmina i els accessoris ha de ser estanca. Aquestes unions s'han de fer
mitjançant brides.
Els retalls i soldadures no han de coincidir amb les unions de la làmina amb els accessoris.
La làmina ha de quedar fixada al suport en tot el perímetre.
Els junts entre làmines han de quedar units per soldadura i segellats.
Cavalcaments entre les làmines: >= 7 cm
Cavalcaments entre les làmines dels paraments i el fons: >= 10 cm
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de
l'element per cobrir.
S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat
de la fixació.
Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m):
- En la zona interna: >= 3 unitats/m2
- En les vores: >= 6 unitats/m2
Separació entre línies de fixacions: <= 2 m

MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:
Les làmines s'han d'unir entre elles per:
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred
- Soldadura en calent: fusió del material en aplicar calor i per pressió
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar
bosses d'aire
IMPERMEABILITZACIÓ DE PISCINES:
La superfície del suport ha de ser llisa, uniforme, neta, sense parts engrunades o
irregularitats que puguin produir el trencament de la làmina.
El fons de la piscina ha de tenir un pendent de l'1 al 2% cap al desgüàs, per tal d'evacuar
l'aigua condensada.
Les unions es realitzaran per soldadura d'aire calent. Queda prohibit la soldadura per
dissolvent, ja que pot malmetre el vernís protector de la làmina.
Les làmines s'han de desenrotllar sobre el suport, sense que es produeixin tensions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104416:1992 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.

membranas

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat segons UNE 104400
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de
3 làmines en el mateix punt.
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no
protegides s'han de protegir, també, del sol.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Característiques del suport:
- Pendent: >= 2%
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B -

GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7B21A0L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s’estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i
càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm

Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el geotèxtil
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució de cada unitat d’obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l’emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d’execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l’execució dels elements
singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN
TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i
càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d’estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir ab ans de 24
h des de la seva col·locació.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C -

AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7C2 - AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Plaques de poliestirè expandit
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d’envans i parets
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjanç ant volanderes de plàstic
- Sense adherir

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Replanteig de l’alineació de parets i envans
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha
de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de
calefacció , quedin alineades i siguin contínues.
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de
quedar a la part superior.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E84 - CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8443220.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessà ries perquè ni el vent ni d'altres accions
no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l’alineació longitudinal i transversal
de les peces
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Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d'escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat i transformats
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques
- Làmel·les de PVC o metàl·liques
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres
- Plaques de fusta
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels
perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
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ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm

a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.
REGISTRES:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments
obertura i tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al
nivell i al pla previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació
per cada costat.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i
la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
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REGISTRES:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
REGISTRES:
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de
càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames,
etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS
Quan s'observin irregularitats de replanteig,
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de
del Contractista.

I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
s'hauran de corregir abans de completar el cel
fins que no estiguin solucionats els errors
les no conformitats observades aniran a càrrec

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de
plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en
perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans
que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’ acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6%
en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898K2A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació , de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, segons les
instruccions del fabricant.
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte
en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’ amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d’una cara, definida pel perímetre de l’element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lí cula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

____________________________________________________________________________

CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

E9 - PAVIMENTS
E92 - SUBBASES
E923 - SUBBASES DE GRANULAT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E923U002.

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
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E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9361761.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
Pàgina: 216

Reforma de coberta

Reforma de coberta

- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d’un
material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9D19T1D000G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.
S'han considerat els paviments següents:
- Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter
- Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de maceta amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Humectació de les peces
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Humectació de la superfície
- Reblert dels junts
- Neteja de paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
RAJOLA CERÀMICA:
Les peces s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 1 mm
TOVES:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:
- Toves mecàniques: ± 1 mm
- Toves manuals: ± 2 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

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

E9 - PAVIMENTS
E9C -

E9D1 - PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.

E9C2 - PAVIMENTS DE TERRATZO AMB RELLEU
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

RAJOLA:
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.

E9 - PAVIMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
E9D -

PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les
instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

E9 - PAVIMENTS

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

E9D -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.

CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

d'altres

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9P - PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
E9P6 - PAVIMENTS DE LINÒLEUM
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
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S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col· locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les là mines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d’estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel
procediment de soldadura líquida.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d’estar entre el 50 i el 60 %
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >=
30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.
Per a la col·locació de là mines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i
després s'ha de tallar i enganxar la superior.
El paviment no s’ ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant.
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s’han de col·locar deixant un espai d’1 mm entre elles.
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s’han de col·locar a tocar.
Un cop col· locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del
gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les làmines o
llosetes.
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s’ha de retirar l’excés d’adhesiu mentre el producte encara
estigui fresc.
L’execució de la soldadura no s’ha de fer mentre l’adhesiu no estigui completament sec.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E9 - PAVIMENTS
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
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seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
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CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
empalmaments.

corresponents

a

retalls

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________
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DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
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ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les
instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED15M811.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s’ han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de fixació sota l’embocadura i la resta de guiatge a
intervals regulars.
El pes d’ un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la
formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraç adores:
- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació : <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació : >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s’han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED35 - PERICONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa
fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha
de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
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Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets: ± 10 mm
- Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ED3 -

CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

ED3F - PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED3F3440.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó 'in situ' amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les
instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es
seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7FR312.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
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Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80
cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY01 - REGATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY01122A.

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o
aéreo con
presión. Poli(cloruro
de vinilo)
no plastificado
(PVC-U). Parte
1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir
posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix

una

instal·lació

i

tapada

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de
la regata.
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8
del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les
peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la
instal·lació introduïda.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
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H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H152P01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de
fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de
seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista
del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
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relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir
els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti
a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció
per sobre del terra).

BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles
de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm
de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís
cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.
____________________________________________________________________________

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les
possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes
i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de
produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per
a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a
la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver
aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del
fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia
preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes
d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
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- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2153701,K215770A,K215B210,K2153P01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec
de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
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DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
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Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Reforma de coberta

i

salut

i

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2165340.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
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ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
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estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
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- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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intervenen

DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K218A410.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
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O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens
a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2192913.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola cerà mica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l’element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d’accès de l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21D - DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21D1011.

POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
- Baixant
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:
m3 volum realment enderrocat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui

K2R -
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K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R54267.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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GESTIÓ DE RESIDUS

K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
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- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K4 - ESTRUCTURES

GESTIÓ DE RESIDUS

K4S -

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

REFORÇ D'ESTRUCTURES

K4SP - REFORÇ D'ESTRUCTURES AMB TIRANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2RA6580,K2RA6680,K2RA73G1.

K4SPE2P1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

Reforç d'elements estructurals de formigó, de fàbrica de pedra o de maó, amb barres d'acer
roscades, introduïdes en una perforació, i ancorades i tesades des dels extrems, i
posteriorment reblert de la perforació.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Perforació amb broca diamantada, amb dispersió d'aigua i amb sols moviment de rotació,
sense percussió
- Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les plaques
d'ancoratge i tesat
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- Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el
punt d'unió de dos barres
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge
d'acer laminat S275JR, de dimensions 35x35 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella
als extrems de les barres i reblert de morter polimèric tixotròpic i de retracció
controlada entre parament i placa
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge
d'acer laminat S275JR, de dimensions 40x40 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella
als extrems de les barres i reblert de morter polimèric tixotròpic i de retracció
controlada entre parament i placa
- Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25
kg/m de tirant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
PERFORACIÓ:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició i direcció de les perforacions
- Preparació de la base per a col·locar la maquinària
- Perforació amb broca diamantada en dispersió d'aigua, per rotació, sense percussió
- Recollida de l'aigua, la pols i la runa
- Neteja dels paraments
TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, amb les unions que
calguin
- Introducció de les barres a la perforació
- Unió de les barres a les plaques de cada extrem
- Tesat de les barres, d'acord amb el programa de tesat
TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR:
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida
- Roscat de les barres a cada extrem del tensor
- Bloqueig del tensor amb la doble femella
TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE:
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida
- Col·locació de les barres al seu lloc
- Replanteig de la posició de la placa d'ancoratge, preparació de la superfície de
recolzament
- Fixació de les plaques, i reblert amb morter de retracció controlada de l'espai entre placa
i parament
- Roscat del tensors a cada extrem les barres
- Tesat de les barres
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ:
- Replanteig del procediment d'injecció i col·locació de broquets d'injecció i sobreeixidors
- Preparació de la zona de treball
- Neteja del conducte amb aire a pressió
- Neteja de les boques d'injecció
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions
- Recollida de les restes de morter i neteja del paraments
PERFORACIÓ:
La perforació ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la barra.
L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte indicació contrària
de la DF.
La perforació ha de ser recta, de secció circular, i del diàmetre indicat a la DT.
No han de restar elements inestables, esquerdes, etc., a les vores de la perforació.
La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire comprimit si
s'aprecia risc d'inestabilitat.
Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra.

TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE:
La placa ha d'estar situada al lloc indicat a la DT, amb les correccions expressament
acceptades per la DF.
La superfície de la placa ha d'estar recolzada a tota la seva superfície sobre un parament amb
resistència suficient per a rebre les empentes del tesat.
Les barres s'han d'introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant
del sistema.
PROCEDIMENT DE TESAT DE LES BARRES:
El control de la magnitud de la força de tesat introduïda s'ha de realitzar mesurant
simultàniament l'esforç del cric o la clau dinamomètrica i l'allargament experimentat per
l'armadura.
Els valors de la força de tesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de
tesat.
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents
que hagin pogut sortir durant el procés.
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han de bloquejar els
mecanismes de tesat amb la doble femella.
Tensió inicial a les armadures abans d'ancorar-les: <= 0,75 x Fpu, <= 0,9 x Fypk
(Fpu = càrrega unitària màxima característica de les armadures actives)
(Fypk = límit elàstic característic de l'acer)
De forma temporal, i si la tensió abans d'ancorar les armadures compleix les limitacions
anteriors, s'admet:
- Tensió a les armadures: <= 0,85 x Fpu, <= 0,95 x Fypk
Toleràncies d'execució:
- Precisió de l'amidament d'allargament: ± 2% recorregut total
- Diferència entre la força de tesat i la prevista al programa de tesat: ± 5%
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat:
- Tendons individuals: ± 15%
- Suma de valors dels tendons d'una secció: ± 5%
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ:
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un mes, excepte
quan s'hagi previst una protecció provisional de les armadures o la DF ho autoritzi.
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels tendons. Per
aconseguir-ho s'han de col·locar prèviament els tubs de purga que siguin necessaris.
S'ha de fer un informe de cada injecció, que ha de passar a formar part dels documents de
l'obra. Aquest informe ha d'incloure les característiques del producte, la temperatura ambient
en el moment de la injecció, el tipus de ciment, l'additiu incorporat i dosificació (si és el
cas), la relació aigua-ciment escollida, el tipus de mesclador, durada del procés de mescla, i
les provetes que s'han realitzat per al control de les condicions especificades.
Velocitat d'avanç: 5 - 15 m/min
Llargària màxima d'injecció: 120 m
Pressió d'injecció: <= 10 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERFORACIÓ:
Cal verificar que durant la perforació no es produeixin danys a la resta dels elements
estructurals.
En cas d'aparició d'esquerdes, desplaçaments de pedres, deformacions d'arcs o voltes, etc, cal
aturar les feines, apuntalar els elements estructurals i comunicar-ho a la DF.
Cal implantar un sistema d'evacuació de l'aigua, per tal de que produeixi un rentat del morter
dels junts, o regalimi i taqui els paraments.

TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT, i TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR:
El diàmetre, tipus d'acer i nombre d'armadures de cada cordó, s'ha de correspondre amb la DT.
Cada barra ha de ser d'una sola peça, o estar unida amb un tensor intermig.
Els tensors intermitjos han de ser d'un sistema compatible amb el tipus de barra utilitzada, i
complir els requeriments de l'UNE 41184.
Les barres s'han d'introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant
del sistema, de forma simètrica per cada banda.
La tensió aplicada a les barres ha de ser la indicada a la DT, i al programa de tesat.

TESAT ARMADURES:
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneïtat
del programa de tesat i que el morter on es recolzen les plaques ha assolit la resistència
mínima per a començar l'operació.
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les
recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el
cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge.
No pot haver-hi més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per
darrera dels crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat,
el pas entre aquestes proteccions i el cric.
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir com a mínim les següents dades:
- L'ordre de tesat de les armadures
- La força o pressió que ha de desenvolupar-se als gats
- L'allargament previst i la màxima penetració de falca
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas
- La resistència del morter de recolzament de les plaques abans de tesat
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments
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- Mòdul d'el·lasticitat supossat per a l'armadura activa
- Coeficients de fregaments teòrics de càlcul
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats.
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials.
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases.
Com a mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i
segona fins a la càrrega prevista.
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han
d'examinar les possibles causes de variació, com errors de lectura, de secció de les
armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament d'algun element del
tendó, taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura
d'allargaments, prèvia aprovació de la DF.
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a
la taula de tesat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ:
S'ha de realitzar un programa per establir l'ordre d'execució de les injeccions, on han de
figurar les següents dades:
Característiques de la beurada
- Tipus
- Temps d'utilització
- Temps d'enduriment
Característiques de l'equip d'injecció
- Rang de pressions
- Velocitat d'injecció
Forma de neteja dels conductes
Seqüència d'operacions d'injecció
Assajos a realitzar sobre la beurada fresca (fluïdesa, segregació, etc.).
Fabricació de provetes per assaig d'exsudació, retracció, resistència, etc
Volum de beurada a preparar
Instruccions sobre actuacions en cas d'incidents (errades mecàniques i condicions climàtiques)
Prèviament la injecció s'ha de comprovar les següents condicions:
- L'equip d'injecció està operatiu i disposa de bomba d'injecció auxiliar
- Existeix subministrament permanent d'aigua a pressió i aire comprimit
- Es disposa de materials suficients per la preparació de la beurada d'injecció
- Els orificis dels conductes a injectar està preparats i identificats
- S'han preparat els assaigs de control de la beurada
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol altre
material, i han de ser hermètiques, per tal d'evitar possibles arrossegaments.
No s'ha d'injectar si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la temperatura de la
peça sigui inferior a 5°C; de no ser possible complir aquesta prescripció, es prendran mesures
com l'escalfament del formigó o de la beurada, sempre que siguin aprovats per la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua de la
mescla.
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga.
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior del
conducte.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la injecció, a
menys que s'utilitzin retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha de mantenir en moviment
continu.
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, i amb la
uniformitat necessària per a no produir segregacions. No es pot utilitzar aire comprimit per
injectar la beurada.
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al punt per on
s'injecta, s'han d'anar tancant aquests, deixant que flueixi prèviament per ells la beurada
fins que tingui la mateixa consistència que la que s'injecta.
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, es pot tancar
l'extrem pel que s'ha iniciat la injecció i continuar-la pels successius tubs de purga.
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinjecció, després de 2
hores, per a compensar l'eventual reducció de volum de la mescla.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7C -

AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS

K7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7C9H611.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb morter per a arrebossats
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar
una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter: >= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PERFORACIÓ AMB BROCA, O TIRANT AMB BARRA, O INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ:
m de llargària realment executat d'acord amb la DT.
TENSOR:
Unitat de quantitat realment col·locada, d'acord amb les indicacions de la DT.
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ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.

elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola manual prèvia imprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia
imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua
(bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu
cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència
del morter.
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la
superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat,
el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest
parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte
¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra
¦
- 10 a + 35°C
¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦
+ 10 a + 35°C
¦
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦
¦
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦
5 a 35°C
¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt
¦
¦
¦Massilla acrílica o morter
¦
5 a 40°C
¦
¦sintètic resines epoxi
¦
¦
¦Cordó bentonita de sodi
¦
5 a 52°C
¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:

____________________________________________________________________________

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7J - JUNTS I SEGELLANTS
K7J5 - SEGELLATS DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7J5AP01.
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Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.

El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

KD7 -

CLAVEGUERONS

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.

KD7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.

KD7FQ412.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.
____________________________________________________________________________

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAZ -

ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

KAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KAZ1P01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret,
col·locats amb puntes, tapades amb massilla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació dels perfils
- Segellat dels forats de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre les arestes del bastiment: ± 1 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres
formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm

No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint
les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80
cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres
instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix
sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
o
aéreo con
presión. Poli(cloruro
de vinilo)
no plastificado
(PVC-U). Parte
1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
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-

Comprovació de la superfície d'assentament.
Col·locació i unió dels tubs.
Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant
les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________
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IV- ESTAT D'AMIDAMENT (EA)
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V- PRESSUPOST (PR)
Quadre de preus 1
Quadre de preus 2
Pressupost
Resum pressupost
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Reforma de coberta
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PRESSUPOST
PRESSUPOST

Data: 20/11/17

Obra

01

Pressupost 1026

Capítol

01

Enderrocs

Pàg.:

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 11)

17,85

77,000

1.374,45

3 E5ZAS153

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 10)

12,04

379,000

4.563,16

4 E5ZEV55J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem
del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d' estanquitat (P - 12)

18,64

64,000

1.192,96

5 E54ZS78K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló
exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 8)

17,04

64,000

1.090,56

218,96

6 E54ZS15A

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 7)

15,46

233,707

3.613,11

192,02

7 KAZ1P01

m

Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix (P - 40)

4,07

44,000

179,08

8 E6121R12

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P 14)

19,99

94,800

1.895,05

9 E5Z15S30

m2

Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 9)

17,07

202,000

3.448,14

10 E7535VCLF5ZI m2

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible tipus ref.
210021 de la serie Danopol FV de DANOSA o equivalent resistent a la
intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense
adherir al suport (P - 15)

13,02

296,800

3.864,34

11 E5ZHCEF7

u

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa
antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P - 13)

44,59

8,000

356,72

12 ED15M811

m

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 19)

29,55

12,000

354,60

13 K7J5AP01

m

Obertura de regata i segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra,
amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació (P - 39)

3,50

64,000

224,00

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25)

2,97

315,000

935,55

2 K215770A

m2

Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 27)

9,50

83,820

796,29

3 K215B210

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, no ventilada,
autoprotegida, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 28)

18,11

202,000

3.658,22

4 K2153P01

m

Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 26)

2,97

77,000

228,69

5 K21D1011

m

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)

2,77

21,500

59,56

6 K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 29)

13,07

16,753

7 K2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)

5,03

38,175

8 K2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 34)

12,75

30,300

386,33

9 K2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

-25,00

7,875

-196,88

01.01

6.278,74

Obra

01

Pressupost 1026

Capítol

02

Estructura

1 E44B2153

2 E4445122

3 K4SPE2P1

TOTAL

kg

kg

m

Capítol

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
(P - 5)

1,98

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura (P - 4)

1,86

Tirant amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 de 8 mm de diàmetre, fixat a les plaques d'ancoratge i tesat (P
- 37)

5,05

13.917,95
TOTAL

2.432,354

228,557

4.524,18

01

Pressupost 1026

03

Coberta

Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament
de llana mineral de roca, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara

32,56

1.133,000

Capítol

01.03

59.046,65

Obra

01

Pressupost 1026

Capítol

04

Sanejament

1.154,21

19.596,34

Capítol

1 E535D725HI1E m2

7.029,270

01.02

Obra

2

2 E5ZBS88K
m2

Capítol

Pàg.:

exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior
llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi tipus ref. ACH/C/5H/5 de la serie Panells
sandwich d'ISOVER o equivalent, amb fixació vista, amb un pendent
de 7 a 30% (P - 6)

1 K2153701

TOTAL

Data: 20/11/17

1

36.890,48
EUR

1 ED15M811

m

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 19)

29,55

24,000

709,20

2 ED7FR312

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 21)

40,94

93,000

3.807,42

3 KD7FQ412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 41)

57,97

50,000

2.898,50

EUR

Reforma de coberta

Reforma de coberta

PRESSUPOST

Data: 20/11/17

Pàg.:

3

4 ED3F3440

u

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa
cega de PVC reforçada, col·locat (P - 20)

47,22

5,000

236,10

5 E222B232

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 3)

7,28

17,160

124,92

TOTAL

Capítol

7.776,14

01

Pressupost 1026

Capítol

05

Falç sostre

6 K2R54267

TOTAL

01.04

Obra

PRESSUPOST
m3

Capítol

Data: 20/11/17
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 33)

01

Pressupost 1026

Capítol

07

Seguretat i salut

m

Parida complerta de treballs de seguretat (P - 22)

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 30)

4,95

273,443

1.353,54

TOTAL

2 E8443220

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 16)

29,31

273,443

8.014,61

Obra

01

Pressupost 1026

Capítol

08

Control de Qualitat

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 17)

5,16

273,443

1.410,97

4 K7C9H611

m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir (P - 38)

5,69

273,443

1.555,89

5 K2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 35)

-25,00

0,000

0,00

Capítol

01.05

2.329,16

1,000

01.07

2.329,16
2.329,16

u

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 23)

600,00

0,500

300,00

2 JDV12115

u

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
CTE/DB-HS Secció 5 (P - 24)

474,72

1,000

474,72

Capítol

01.08

774,72

12.335,01

Obra

01

Pressupost 1026

Capítol

06

Urbanització

1 K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 31)

10,48

478,000

5.009,44

2 E221C472

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)

3,71

71,700

266,01

3 193525P1

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/ I, de 10 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugadas de pas de malla30x5 i 5 mm de
diametre i subbase de pdra de grava de riera de 50 a 70 mm de D,
lamina separadora de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de
paviment del PN. C2+D1 segons CTE/DB-HS (P - 1)

20,43

478,000

9.765,54

4 E9D19T1D000G m2

Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN
14411), de forma rectangular, de 37x37 cm, de color vermell,
col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE tipus ref.
P01FA720 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de
pedra natural i marbre. Sistema CARRA de BASF-CC o equivalent (
UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 tipus ref. B21502016 de
la serie Materials per a junts de BUTECH o equivalent ( UNE-EN
13888) (P - 18)

29,07

478,000

13.895,46

5 K2RA73G1

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

21,00

71,700

1.505,70

m3

Capítol

721,30

1 J441J108

TOTAL
TOTAL

143,400

4

31.163,45

1 K218A410

3 E898K2A0

5,03

01.06

Obra

1 H152P01

Pàg.:

EUR

EUR

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

4

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,67000

€

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

6,86000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,37000

€

B0CC5410

m2

Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

5,76000

€

B0310400
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

18,67000

€

B0CH4340

m2

€

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

17,00000

€

Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i
0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat
llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

9,56000

t

B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

16,32000

€
B0CH8930

m2

€

t

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

23,66000

€

B03F1530

m3

Perlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat 100 a 125 kg/m3, en sacs

51,42000

€

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una
alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa
superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

8,28000

B0351000
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30000

€

B0CHS153

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener

5,14000

€

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,09000

€
B0CHS15A

m

€

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,82000

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener

5,60000

B05A2203

B05A2203H9E9 kg

Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix,
color beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, tipus ref. B21502016 de la serie Materials per a
junts de BUTECH o equivalent

0,82000

€

B0CHS55J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec

6,08000

€

B0CHS78K

m

€

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

5,14000

B064300B

B0CHS88K

m

€

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons

7,22000

B064300C

B0F1128L

u

€

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,29000

€

Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,23000

B065910C

B0F1DEA1

u

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,14000

€

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

66,75000

€
B0FG2TG3

u

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 37x37x1,6 cm, de color
vermell

0,96000

€

B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,80000

€
B0FG5183

m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

11,30000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,27000

€
B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,47000

€

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004

0,61000

€
B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,38000

€

B0711024K8TY kg

Adhesiu especial per col·locació de plaques de marbre i pedra natural, classificació C2TE, PCI
PERICOL CARRALIT, de BASF-CC, tipus ref. P01FA720 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació de pedra natural i marbre. Sistema CARRA de BASF-CC o equivalent

0,77000

€
B2RA6580

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000

€

B0811020

kg

Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2

1,52000

€
B2RA6680

t

€

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

2,75000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,17000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

-125,00000

B0901000

B0A31000

kg

Clau acer

1,36000

€

B2RA73G1

t

21,00000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,11000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,15000

€

B44Z5021

kg

0,90000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,60000

€

B44ZB051

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,95000

€

B0B2A000
B0B34134

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,19000

€

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,18000

€

B0B341D3

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

0,90000

€

B5ZAUK10

m

94,39000

€

B0C5D725HI0U m2

Panell sandvitx metàl.lic per a coberta de dues grecas amb ànima de llana de roca Roclaine de 175
kg/m3, gruix 50 mm, ample 1,15 m, llarg 2-12 m transmitància <= 0,69 W/(m2K), tipus ref.
ACH/C/2H/5 de la serie Panells sandwich d'ISOVER o equivalent

21,10000

€

Materials per a la formació de carener en coberta contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini
d'1 mm de gruix, preformada i de 60 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part proporcional
de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, incloses les peces tallavents del mateix acabat que la planxa i els perfils i elements de
fixació

B0C5D725HI1E m2

Panell sandvitx metàl.lic per a coberta de 5 grecas amb ànima de llana de roca Roclaine de 175
kg/m3, gruix 50 mm, ample 1,15 m, llarg 2-12 m transmitància <= 0,69 W/(m2K), tipus ref.
ACH/C/5H/5 de la serie Panells sandwich d'ISOVER o equivalent

21,10000

€

B5ZBUK40

m

136,19000

€

B0CC1310

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,33000

€

Materials per a la formació d'aiguafons, amb canal de desgüàs, en coberta contínua de safates
d'alumini, de planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80 cm de desenvolupament, acabat
gofrat, amb part proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril d'alumini
extruït amb clips de subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació

m2

Reforma de coberta
Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

Data: 20/11/17

Pàg.:

2

1
MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A010V010

h

Conservador- restaurador director de la intervenció

32,69000

€

A010V100

h

Restaurador assistent

19,01000

€

A0121000

h

Oficial 1a

23,38000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,38000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,38000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

23,77000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,38000

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

23,80000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,38000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

23,75000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,16000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,38000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

20,76000

€

A0135000

h

Ajudant soldador

20,84000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,76000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

20,76000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

20,84000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

20,76000

€

A0140000

h

Manobre

19,52000

€

A0150000

h

Manobre especialista

20,19000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,38000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,52000

€

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87000

€

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

82,41000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

51,34000

€

C133A030

h

Compactador duplex manual de 700 kg

8,03000

€

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

5,76000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,39000

€

C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

1,70000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000

€

C1RA2800

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

18,24000

€

C1RA2900

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

17,84000

€

C1RA2C00

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,40000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,26000

€

C200G000

h

Màquina de fer regates

1,69000

€

C200L000

h

Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent

4,23000

€

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,12000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000

€
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MATERIALS

B5ZZT270

m

Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix

2,85000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,88000

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,86000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,50000

€

B7412CMF

m2

Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de
fibra de vidre

9,52000

€

B7422CVFF5ZI m2

Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant calandratge i reforçada amb fibra de vidre
d'1,2 mm de gruix, tipus ref. 210021 de la serie Danopol FV de DANOSA o equivalent

6,30000

€

B7711A00

m2

Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2

0,15000

€

B7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2

0,85000

€

B7B11AA0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2

0,77000

€

B7C100N0

kg

Escumant per a formigó cel·lular

1,17000

€

B7C29470

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa

5,06000

€

B7C9GCP0

m2

Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 126 a 160 kg/m3 de 90 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència tèrmica >= 2,308 m2.K/W

14,15000

€

B7C9H610

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft

3,50000

€

B7C9R5L0HI9Q m2

Panell semirrígid de llana de roca, gruix 40 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,60 m, conductivitat tèrmica
<= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 13949 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

3,31000

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

14,13000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,07000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07000

€

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada

2,66000

€

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

23,91000

€

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,62000

€

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

6,44000

€

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

3,08000

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,25000

€

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

7,81000

€

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior

13,66000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,86000

€

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum en , classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de gruix

22,66000

€

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,17000

€

BAZ15196

m

Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

2,58000

€

BD13187B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,18000

€

BD135870

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb junt
elàstic

6,47000

€

BD1Z2300

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm

2,28000

€

BD1Z4300

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm

3,16000

€

BD3F3440

u

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada

36,53000

€

BD516EF0

u

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100 mm de costat, amb tapa antigrava

22,32000

€

BD7FQ410

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

6,31000

€

BD7FR310

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,89000

€

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

7,51000

€

BDW3B900

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

16,54000

€

BDW3BA00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

28,91000

€

BDW3E800

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm

15,45000

€

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

0,11000

€

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

0,25000

€

BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

0,43000

€

BDY3E800

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm

0,26000

€

BV25J108

u

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i
per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN
ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277,
UNE-EN ISO 23278

600,00000

€

BVAD2115

u

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació
d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

474,72000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

76,06000

Unitats

Preu

Parcial

€

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

106,22000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 20,19000

1,000

=

Subtotal:

20,19000
20,19000

A0150000

h

Manobre especialista

/R x 20,19000

1,050

20,19000

Maquinària

=

Subtotal:

21,19950
21,19950

21,19950

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,71000

0,700

=

Subtotal:

1,19700

C1705600

1,19700

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,71000

0,725

1,19700

Materials

=

Subtotal:

1,23975
1,23975

1,23975

Materials
=

28,31310

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

400,000

0,250

x 17,37000
x 103,30000

=

25,82500

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

0,200

x 1,67000

=

0,33400

B0111000

m3

Aigua

0,200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

m3

Aigua

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

54,47210
1,00 %

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

87,58000

Manobre especialista

Preu

Parcial

/R x 20,19000

=

Subtotal:

Import

h

Formigonera de 165 l

0,700

20,19000

/R x 1,71000

=

Subtotal:

1,19700
=

0,33400

1,520

=

26,40240

0,380

x 103,30000

=

39,25400

Aigua

0,200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

0,33400

=

26,57610
83,57010

1,00 %

0,21200

COST DIRECTE

106,22135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,22135

20,19000

65,99040
1,00 %

65,99040

Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

93,59000
Preu

Parcial

h

Manobre especialista

1,000

/R x 20,19000

=

Subtotal:

€
Import

20,19000
20,19000

20,19000

Maquinària
C1705600

1,19700

m3

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,71000

=

Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materials
B03F1530

m3

Perlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat
100 a 125 kg/m3, en sacs

1,000

x 51,42000

=

51,42000

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,165

x 103,30000

=

17,04450

B0111000

m3

Aigua

0,300

x 1,67000

=

0,50100

B0811020

kg

Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

2,000

x 1,52000

=

3,04000

0,20190

Subtotal:

72,00550

72,00550

87,57930
DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

83,57010

Unitats

1,19700

x 1,67000
x 17,37000

m3

=

Ma d'obra
A0150000

Materials
B0111000

x 1,67000
x 17,37000

DESPESES AUXILIARS

20,19000

Maquinària
C1705600

20,66000

Subtotal:

D0763081

1,000

36,00000

=

€

Ma d'obra
h

1,530

=

76,06100

Unitats
A0150000

Sorra de pedrera per a morters

76,06100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

t

0,20190

COST DIRECTE

D0701821

B0310020

54,47210

x 0,09000
x 103,30000

87,57930

1,00 %

0,20190

COST DIRECTE

93,59440

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,59440
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D07AA000

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000

50,35000

Unitats
h

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

Preu

Parcial

€

15123TCH

m2

Import

Ma d'obra
A0140000

Data: 20/11/17

Manobre

0,500

/R x 19,52000

=

Subtotal:

9,76000
9,76000

9,76000

Materials
=

0,55110

5,000

x 1,67000
x 1,17000

=

5,85000

0,330

x 103,30000

=

34,08900

B0111000

m3

Aigua

0,330

B7C100N0

kg

Escumant per a formigó cel·lular

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,49010
1,00 %

40,49010

Coberta invertida no transitable amb pendents de
formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina de PVC flexible,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 40 mm,
capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb
capa de protecció de palet de riera

Rend.: 1,000

47,05

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E5113351

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

1,000

x 4,82260

=

4,82260

E5Z15N40

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

1,000

x 13,72377

=

13,72377

E74351BL

m2

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura
d'aire calent, col·locada sense adherir al suport

1,000

x 16,56175

=

16,56175

E7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

2,000

x 2,30566

=

4,61132

E7C29471

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

1,000

x 7,33123

=

7,33123

0,09760
50,34770
50,34770

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,05067

47,05067
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1512P001

m2

Coberta invertida no transitable capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina
de PVC flexible, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i
acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera

47,05067

Rend.: 1,000

Unitats

47,05067

33,50

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E7C29471

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

1,000

x 7,33123

=

7,33123

E5113351

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

1,035

x 4,82260

=

4,99139

E74351BL

m2

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura
d'aire calent, col·locada sense adherir al suport

1,000

x 16,56175

=

16,56175

E7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

2,000

x 2,30566

=

4,61132

Subtotal:

33,49569

33,49569
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PARTIDES D'OBRA

m2

Placa de formigó HA-25/P/20/ I, de 15 cm de gruix,
armada amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,
capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm
de D, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè, amb
repàs i piconatge de caixa de paviment del PN.
C2+D1 segons CTE/DB-HS

Subtotal:

33,49569
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

33,49569

Rend.: 1,000

33,73

E2133341

Preu

Parcial

E9Z4AA16

m2

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
1,000
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

x 3,63518

=

3,63518

E93617B0

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

1,000

x 17,45276

=

17,45276

E9234B91

m2

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

1,000

x 7,81193

=

7,81193

E7B21A0L

m2

Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000

x 1,19299

=

1,19299

E225T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

1,000

x 1,42306

=

1,42306

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000

m2

Import

x 2,21766

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Solera de formigó HA-25/P/20/ I, de 10 cm de gruix,
armada amb malla electrosoldada de barres
corrugadas de pas de malla30x5 i 5 mm de diametre i
subbase de pdra de grava de riera de 50 a 70 mm de
D, lamina separadora de polipropilè, amb repàs i
piconatge de caixa de paviment del PN. C2+D1
segons CTE/DB-HS

Rend.: 1,000

209,39

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

3,300

64,41600

h

Oficial 1a soldador

1,000

/R x 19,52000
/R x 23,77000

=

A0125000

=

23,77000

A0150000

h

Manobre especialista

4,000

/R x 20,19000

=

80,76000
168,94600

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,000

/R x 15,65000
/R x 6,61000

=

31,30000

=

6,61000

33,73358
33,73358
0,00000

0,00 %

P-2

E221C472

20,43

1,000

x 0,90000

=

Subtotal:

m3

Partides d'obra

37,91000
2,53419

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

209,39019
0,00000

Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

209,39019

Rend.: 1,000

Unitats
C1312340

h

3,71

Preu

Parcial

€

Import

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

/R x 82,41000

0,045

=

3,70845

€
3,70845

3,70845
3,70845
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
E222B232

m3

0,90000
0,90000

168,94600

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

Preu

€

Maquinària

33,73358

Rend.: 1,000

37,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-3
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

20,43460

Maquinària

Materials
m2

Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

19,53460

Ma d'obra

2,21766
33,73358

Unitats
B0B341D3

12

20,43460
0,00000

0,00 %

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

19,53460

Subtotal:

Subtotal:

193525P1

m3

Unitats
Unitats

P-1

Pàg.:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Partides d'obra

E7B11AA0

Data: 20/11/17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

193525B4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

0,90000

3,70845

Rend.: 1,000

Unitats

7,28

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària

E7B21A0L

m2

Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000

x 1,19299

=

1,19299

E9361761

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió

1,000

x 13,11303

=

13,11303

E923U002

m2

Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix
i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

1,000

x 5,22858

=

5,22858

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,143

/R x 50,90000
Subtotal:

=

7,27870
7,27870

7,27870

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Subtotal:

7,27870
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,27870

Rend.: 1,000

1,98

Pàg.:

14

Preu

Parcial

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02163

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,86480
0,00000

/R x 19,52000

0,100

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,86480

Import
P-5

Manobre

0,90000

€

Ma d'obra
h

0,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

A0140000

Data: 20/11/17

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E2241100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

E44B2153

kg

1,95200
1,95200

1,95200

1,50 %

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a
corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
cargols

Rend.: 1,000

1,98

Unitats

0,02928

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,98128
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A013M000

h

Ajudant muntador

0,016

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,028

/R x 20,76000
/R x 24,16000

=

0,33216

=

0,67648

1,98128
Subtotal:

E225T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000

1,42

€

B44ZB051
Unitats

Preu

Parcial

kg

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 19,52000

0,020

=

Subtotal:

0,39040
0,39040

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa
d'imprimació antioxidant

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

/R x 51,34000

0,020

=

Subtotal:

x 0,95000

1,000

1,02680
1,02680

1,02680

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00586

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,42306
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

Subtotal:

0,39040

Maquinària
C1335080

1,00864

1,00864

Materials
0,95000

0,95000

0,95000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02522

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,98386
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E5113351

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

1,42306

1,98386

Rend.: 1,000

Unitats

4,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-4

E4445122

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000

1,86

€
A0140000

h

Manobre

0,100

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,030

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
h

Ajudant soldador

0,013

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,025

/R x 20,84000
/R x 23,77000

=

0,27092

=

0,59425

Subtotal:

0,86517

t

0,025

/R x 3,12000

=

Subtotal:

0,86517

0,07800
0,07800

Materials
kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

0,70140

1,000

x 0,90000

=

0,90000

2,65340

2,65340

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

x 23,66000

0,090

=

2,12940
2,12940

2,12940

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03980

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,82260
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,07800
E535D725HI0U m2

B44Z5021

=

Subtotal:

Maquinària
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,95200

Materials
B0351000

A0135000

h

=

Subtotal:
Unitats

C200P000

/R x 19,52000
/R x 23,38000

Coberta amb plaques formades per dues planxes
d'acer amb aillament de llana mineral de roca, amb un
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior
llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi tipus ref.

Rend.: 1,000

4,82260
32,56

€

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

ACH/C/2H/5 de la serie Panells sandwich d'ISOVER
o equivalent, amb fixació vista, amb un pendent de 7
a 30%

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,22460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

32,56360
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

E5454336
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 20,76000
/R x 24,16000

=

4,15200

=

4,83200

Subtotal:

32,56360

Import

Ma d'obra

8,98400

m2

8,98400

Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada, amb 4 nervis separats entre
200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, de 0,6
mm de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una
massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de
color estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques

Materials

Rend.: 1,000

16,69

Unitats
B0C5D725H m2

B0A5AA00

u

Panell sandvitx metàl.lic per a coberta de dues grecas 1,050
amb ànima de llana de roca Roclaine de 175 kg/m3,
gruix 50 mm, ample 1,15 m, llarg 2-12 m
transmitància <= 0,69 W/(m2K), tipus ref.
ACH/C/2H/5 de la serie Panells sandwich d'ISOVER
o equivalent

x 21,10000

Cargol autoroscant amb volandera

x 0,15000

=

22,15500

Preu

Parcial

8,000

=

23,35500

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,22460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

32,56360
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,160

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,160

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

3,32160

=

3,74080
7,06240

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

B0CH8930

m2

1,050
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una
alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre
6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons
la norma UNE-EN 14782

x 0,15000
x 8,28000

5,500

=

0,82500

=

8,69400

Coberta amb plaques formades per dues planxes
d'acer amb aillament de llana mineral de roca, amb un
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior
llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi tipus ref.
ACH/C/5H/5 de la serie Panells sandwich d'ISOVER
o equivalent, amb fixació vista, amb un pendent de 7
a 30%

Rend.: 1,000

32,56

9,51900

E545P002
Preu

Parcial

m2

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10594

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

16,68734
0,00000

Import

Coberta de panell sanwich de 80 mm de gruix,
prensat entre xapes d'acer prelacat amb aillament
tipus PIR

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

=

4,15200

=

4,83200

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,160

8,98400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,1775

Subtotal:

16,68734

Rend.: 1,000

Unitats
/R x 20,76000
/R x 24,16000

33,20

Preu

Parcial

8,98400

/R x 23,38000
/R x 20,76000

=

3,74080

=

3,68490

Subtotal:

B0A5AA00

u

Panell sandvitx metàl.lic per a coberta de 5 grecas
amb ànima de llana de roca Roclaine de 175 kg/m3,
gruix 50 mm, ample 1,15 m, llarg 2-12 m
transmitància <= 0,69 W/(m2K), tipus ref.
ACH/C/5H/5 de la serie Panells sandwich d'ISOVER
o equivalent

1,050

Cargol autoroscant amb volandera

8,000

x 21,10000

x 0,15000
Subtotal:

=

=

22,15500

Import

7,42570

7,42570

Materials

1,20000
23,35500

€

Ma d'obra

Materials
B0C5D725H m2

9,51900

€

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

7,06240

32,56360
Subtotal:

E535D725HI1E m2

Import

Materials

1,20000
23,35500

€

Ma d'obra

Subtotal:

Subtotal:

P-6

16

23,35500

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

5,500

x 0,15000

=

0,82500

B0CH8930

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
3,000
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una
alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre
6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons
la norma UNE-EN 14782

x 8,28000

=

24,84000

Subtotal:

25,66500

25,66500

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11139

Pàg.:

18

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

33,20209
0,00000

m2

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb
ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la
superior és un perfil ondulat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18
mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre
7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2
acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100
mm com a separadors i aïllament amb placa de llana
de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat
amb fixacions mecàniques

mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre
7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2
acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100
mm com a separadors i aïllament amb placa de llana
de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat
amb fixacions mecàniques

33,20209

Rend.: 1,000

52,91

€

Unitats
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,38000

=

9,35200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100

/R x 20,76000

=

2,07600

Subtotal:

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100

11,42800

Preu

Parcial

Import

/R x 23,38000
/R x 20,76000

=

9,35200

=

2,07600

Subtotal:

11,42800

B0CH4340

m2

Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

2,200

x 9,56000

=

21,03200

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000

x 1,18000

=

3,54000

B7C9GCP0 m2

Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 126 a 160 kg/m3 de 90 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència
tèrmica >= 2,308 m2.K/W

1,000

x 14,15000

=

14,15000

B0A5AA00

Cargol autoroscant amb volandera

16,500

x 0,15000

=

2,47500

11,42800

Materials
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

16,500

B0CH4340

m2

Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

2,200

B7C9GCP0 m2

Parcial

Import

11,42800

Materials

Unitats

kg

Preu

Ma d'obra

Ma d'obra

B44ZB052

Data: 20/11/17

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E545P004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000

Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 126 a 160 kg/m3 de 90 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,039 W/mK, resistència
tèrmica >= 2,308 m2.K/W

1,000

x 0,15000
x 9,56000

x 1,18000

=

2,47500

=

21,03200

=

u

Subtotal:

3,54000

41,19700

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,28570

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

52,91070
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
x 14,15000

Subtotal:

=

14,15000

41,19700

E54ZP003

41,19700

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,28570

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

52,91070
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

41,19700

Remat perimetral per a coberta contínua de safates
d'alumini, de
planxa d'acer prelacat d'0.6 mm de gruix, preformada
i de 60 cm de
desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de
vapor, aïllament tèrmic de llana de roca, carril
d'alumini extruït amb
clips de subjecció, incloses les peces tallavents del
mateix acabat que
la planxa i els perfils i elements de fixació, col·locat

Rend.: 1,000

Unitats

52,91070

52,91070
27,68

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
E545RRBA

m2

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30
%, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb
ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la
superior és un perfil ondulat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18

Rend.: 1,000

52,91

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,2265

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 24,16000
/R x 20,76000

=

5,47224

=

3,11400

Subtotal:

8,58624

Materials
B5ZAUK10

m

Materials per a la formació de carener en coberta
contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1
mm de gruix, preformada i de 60 cm de

0,200

x 94,39000

=

18,87800

8,58624

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0CHS15A m

DESPESES AUXILIARS

18,87800

0,21466
27,67890
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Remat frontal de planxa d'acer prelacat de 0.6 mm de
gruix,
preformada i de 100 cm de desenvolupament, acabat
gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca,
carril d'alumini extruït amb clips de subjecció,
inclosos els perfils i
elements de fixació, col·locat

18,87800

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

27,67890

Rend.: 1,000

43,78

Parcial

P-8

E54ZS78K

m

€

0,4525

/R x 24,16000

=

10,93240

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 20,76000

=

4,15200

Subtotal:

Import

0,12660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,46420
0,00000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat

15,46420

Rend.: 1,000

17,04

Preu

Parcial

15,08440

x 94,39000

0,300

=

h

Ajudant col·locador

0,150

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

3,11400

=

7,01400
10,12800

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x 14,13000

=

0,35325

B0CHS78K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

1,071

x 5,14000

=

5,50494

B0A5AA00

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,15000

=

0,90000

dm3

15,08440
u

28,31700

Subtotal:

28,31700

28,31700

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,37711

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

43,77851
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb
fixacions mecàniques

E54ZUK10

m

43,77851

Rend.: 1,000

15,46

10,12800

6,75819

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15192

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,03811
0,00000

Carener per a coberta contínua de safates d'alumini,
de planxa d'alumini d'06 mm de gruix, preformada i de
60 cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, incloses les peces tallavents del mateix
acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació,
col·locat

Rend.: 1,000

Unitats

€

17,03811
33,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,4018

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

Ma d'obra

/R x 24,16000
/R x 20,76000

=

9,70749

=

4,15200

Subtotal:
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

2,59500

=

5,84500

Subtotal:

8,44000

Materials
Cargol autoroscant amb volandera

Import

6,75819

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

u

€

Materials

Materials

B0A5AA00

6,89760

1,50 %

A0137000

B7J50010

Oficial 1a muntador

m

5,99760

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Preu

h

E54ZS15A

=

6,89760

Unitats

A012M000

Materials per a la formació de carener en coberta
contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1
mm de gruix, preformada i de 60 cm de
desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, incloses les peces tallavents del mateix
acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació

x 5,60000

1,071

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-7

20

Ma d'obra

Unitats

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 3 plecs, per a carener

Subtotal:
Subtotal:

B5ZAUK10

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, incloses les peces tallavents del mateix
acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació

E54ZP005

Data: 20/11/17

6,000

x 0,15000

=

0,90000

13,85949

Materials
B5ZAUK10
8,44000

m

Materials per a la formació de carener en coberta
contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini d'1
mm de gruix, preformada i de 60 cm de
desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de

0,200

x 94,39000

=

18,87800

13,85949

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

18,87800

m

Aiguafons, amb canal de desgüàs, per a coberta
contínua de safates d'alumini, de planxa d'alumini
d'0.6 mm de gruix, preformada i de 80 cm de
desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació,
col·locat

18,87800

2,50 %

0,34649

0,00 %

33,08398
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09009

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,72377
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

E5Z15S30

m2

Formació de pendents amb morter de perlita i ciment
de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

33,08398

Rend.: 1,000

54,48

€

13,72377

Rend.: 1,000

17,07

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,125

/R x 19,52000

=

2,44000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,125

/R x 23,38000

=

2,92250

Subtotal:
D0763081

5,36250

Preu

Parcial

m3

Import

Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x 93,59440

0,1242

=

Subtotal:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,503

A013M000

h

Ajudant muntador

0,375

/R x 24,16000
/R x 20,76000

=

12,15248

=

7,78500

Subtotal:

19,93748

19,93748

Materials
Materials per a la formació d'aiguafons, amb canal de
desgüàs, en coberta contínua de safates d'alumini, de
planxa d'alumini d'1 mm de gruix, preformada i de 80
cm de desenvolupament, acabat gofrat, amb part
proporcional de barrera de vapor, aïllament tèrmic de
llana de roca, carril d'alumini extruït amb clips de
subjecció, inclosos els perfils i elements de fixació

Import

Ma d'obra

Ma d'obra

m

€

5,36250

Materials
Unitats

B5ZBUK40

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

subjecció, incloses les peces tallavents del mateix
acabat que la planxa i els perfils i elements de fixació

E54ZUK40

Data: 20/11/17

x 136,19000

0,250

=

11,62442
11,62442

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08044

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,06736
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,04750
P-10

E5ZAS153

m

11,62442

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb
fixacions mecàniques

17,06736

Rend.: 1,000

12,04

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

34,04750

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,49844

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

54,48342
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E5Z15N40

m2

34,04750

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Unitats

13,72

Preu

Parcial

h

Ajudant col·locador

0,125

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

h

Manobre

0,140

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,140

/R x 19,52000
/R x 23,38000

=

2,73280

=

3,27320

Subtotal:

6,00600

=

2,59500

=

5,84500

Subtotal:

8,44000

B0CHS153

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,6 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 3 plecs, per a carener

0,500

x 5,14000

=

2,57000

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,15000

=

0,90000

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A0140000

/R x 20,76000
/R x 23,38000

8,44000

Materials

54,48342

Rend.: 1,000

A0137000

6,00600

3,47000

3,47000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

12,03660
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,03660

Materials
D07AA000

m3

Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515

x 50,34770
Subtotal:

=

P-11

7,62768
7,62768

E5ZBS88K

7,62768

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

17,85

Preu

Parcial

€

Import

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

23

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

2,59500

=

5,84500

Subtotal:

BD516EF0

8,44000

u

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100
mm de costat, amb tapa antigrava

dm3

B0CHS88K m

u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons

1,071

Cargol autoroscant amb volandera

8,000

x 14,13000
x 7,22000

=
=

x 22,32000

1,000

=

Subtotal:

8,44000

Materials

B0A5AA00

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA

A0127000

B7J50010

Data: 20/11/17

0,35325
7,73262

22,32000
22,32000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32916

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

44,59316
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
x 0,15000

=

Subtotal:

1,20000

P-14

9,28587

E6121R12

m2

9,28587

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

17,85247
0,00000

22,32000

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, de 290x140x190 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

44,59316

Rend.: 1,000

19,99

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E5ZEV55J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat
amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

17,85247

Rend.: 1,000

18,64

€

A0150000

h

Manobre especialista

0,100

/R x 20,19000

=

2,01900

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

=

9,35200

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 23,38000
/R x 19,52000

=

3,90400

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

C1704100

h

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125

/R x 20,76000

=

2,59500

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,38000

=

5,84500

Subtotal:
m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec

1,071

x 6,08000

=

6,51168

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000

x 2,66000

=

2,66000

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,15000

=

0,90000

Subtotal:

10,07168

8,44000

u

0,12660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,63828
0,00000
18,63828

Rend.: 1,000

Unitats

44,59

Preu

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,325

h

Oficial 1a col·locador

0,650

/R x 20,76000
/R x 23,38000
Subtotal:

Materials

=

6,74700

=

15,19700
21,94400

0,17000
0,17000

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0234

x 30,27000

=

0,70832

B0F1128L

u

Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,000

x 0,23000

=

3,45000

B0111000

m3

Aigua

0,0054

x 1,67000

=

0,00902

0,17000

E652SA7DHI9Q m2

€

Import

2,50 %

0,38188

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

19,99422
0,00000

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una
hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa
superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 13949 de
la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER

19,99422

Rend.: 1,000

47,90

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

4,16734

DESPESES AUXILIARS

Unitats
21,94400

4,16734

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0127000

=

B0710250

10,07168

1,50 %

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100
mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

/R x 1,70000

0,100

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

Subtotal:

8,44000

B0CHS55J

E5ZHCEF7

15,27500

Materials

Materials

P-13

15,27500

Maquinària

0,3855

/R x 23,38000

=

9,01299

€

Import

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

A0137000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Ajudant col·locador

/R x 20,76000

0,140

=

2,90640
11,91939

11,91939

Materials
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

3,90600

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,995

x 9,30000
x 0,86000

=

B6B12211

=

1,71570

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

0,85600

2,060

x 1,07000
x 3,31000

=

Panell semirrígid de llana de roca, gruix 40 mm, llarg
1,35 m, amplària 0,60 m, conductivitat tèrmica <=
0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 13949 de la serie Envà
sec, divisoris d'ISOVER

=

6,81860

B7C9R5L0H m2

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940

x 0,50000

=

0,47000

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,350

x 0,88000

=

6,46800

m2

Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i
gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

1,060

x 5,76000

=

6,10560

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030

x 6,86000

=

7,06580

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,150

=

0,31650

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

12,000

x 2,11000
x 0,15000

=

1,80000
35,80220

E7535VCLF5ZI m2

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible tipus ref. 210021 de la serie Danopol FV de
DANOSA o equivalent resistent a la intempèrie, amb
armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense
adherir al suport

16,56175

Rend.: 1,000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150

C200L000

13,02

Preu

Parcial

€

Import

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

2,07600

=

3,50700
5,58300

h

B7422CVFF m2
35,80220

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

47,90038
0,00000

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura
d'aire calent, col·locada sense adherir al suport

Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual,
per aire calent

Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant
calandratge i reforçada amb fibra de vidre d'1,2 mm
de gruix, tipus ref. 210021 de la serie Danopol FV de
DANOSA o equivalent

/R x 4,23000

0,100

=

0,42300
0,42300

16,56

x 6,30000

1,100

=

Subtotal:

47,90038

Rend.: 1,000

€

E7B111A0
Preu

Parcial

m2

Import

Ma d'obra
0,100
0,150

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=
=

Subtotal:

6,93000

6,93000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08375

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,01975
0,00000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

13,01975

Rend.: 1,000

2,31

Unitats

2,07600

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

3,50700
5,58300

0,42300

6,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

5,58300

Materials

0,17879

Oficial 1a col·locador

16,56175
0,00000

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

0,00 %

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Ajudant col·locador

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

Subtotal:

h

0,08375

Maquinària

B0CC5410

m2

1,50 %

Ma d'obra

m

A0127000

26

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

B6BZ1A10

A0137000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

E74351BL

Data: 20/11/17

5,58300

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

0,41520

=

0,93520

Maquinària
C200L000

h

Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual,
per aire calent

0,100

/R x 4,23000

=

Subtotal:

0,42300

1,35040

1,35040

Materials
Subtotal:

0,42300

0,42300

B7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

x 0,85000

1,100

=

0,93500

Materials
B7412CMF

m2

Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie
de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de
vidre

1,100

x 9,52000

Subtotal:

=

Subtotal:

10,47200

10,47200

10,47200

0,93500

0,93500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02026

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,30566
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,30566

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

E7B11AA0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000

2,22

Unitats
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

Preu

Parcial

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

0,41520

=

0,93520

Subtotal:

Import

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

x 0,77000

1,100

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,35040

P-16

E8443220

m2

0,84700
0,84700

0,84700

1,50 %

0,02026

0,00 %

2,21766
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000

1,19
Preu

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,015

/R x 20,76000

=

0,31140

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,030

/R x 23,38000

=

0,70140

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,33123
0,00000

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

€

Rend.: 1,000

x 0,15000

=

Subtotal:

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400

Preu

Parcial

/R x 23,38000
/R x 20,76000

=

9,35200

=

8,30400

Subtotal:

17,65600

x 9,30000
x 4,62000

=

1,67400

=

4,62000

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
1,030
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 4,33000

=

4,45990

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

x 0,07000

=

0,13230

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x 1,07000

=

0,50558

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

1,000

B0CC1310

m2

B7JZ00E1
B7J500ZZ

1,01280

0,16500
0,16500

29,31

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,01519

0,00 %

1,19299
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,19299

11,39178

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000

7,33

1,50 %

0,26484

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

29,31262
0,00000

m2

Pintat de parament horitzontal d'acer galvanitzat, amb
esmalt de poliuretà amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

Parcial

Import

h

Oficial 1a paleta

0,060

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 23,38000
/R x 19,52000

=

1,40280

=

0,58560

9,69

Preu

Parcial

A013D000

h

Ajudant pintor

0,025

/R x 20,76000

=

0,51900

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,250

/R x 23,38000

=

5,84500

Subtotal:
Subtotal:

1,98840

1,98840

Materials
B7C29470

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W,
amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050

x 5,06000

=

5,31300

5,31300

5,31300

Import

6,36400

6,36400

Materials
B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

0,204

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

0,255

x 7,81000
x 6,44000
Subtotal:

Subtotal:

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A0122000

29,31262

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

11,39178

€
E898BPF0

Unitats

17,65600

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7C29471

Import

0,16500
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

€

Materials

Import

1,01280

7,33123

Ma d'obra

Materials
1,100

0,02983

Unitats

Ma d'obra

Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2

1,50 %

2,21766

Unitats

m2

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,35040

Subtotal:

B7711A00

28

€

Materials

E7B21A0L

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

B7B11AA0

Data: 20/11/17

=

1,59324

=

1,64220
3,23544

3,23544

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,09546

0,00 %

9,69490
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,69490

A0150000

h

Manobre especialista

0,080

A0140000

h

Manobre

0,040

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000

5,16

/R x 20,19000
/R x 19,52000

=

1,61520

=

0,78080

Subtotal:
h

Compactador duplex manual de 700 kg

2,39600

/R x 8,03000

0,080

€

Unitats
A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

Preu

Parcial

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

Subtotal:

Import

B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

0,31140

=

2,92250
3,23390

3,23390

Materials
B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 4,25000
x 3,08000

=

0,65025

=

1,22522

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

E9361660

1,87547

m2

1,87547

x 16,32000

0,132

=

2,15424

5,15788
0,00000

0,00 %

0,03594

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,22858
0,00000

Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10
cm, abocat des de camió

5,22858

Rend.: 1,000

Unitats

11,84

Preu

Parcial

7,81

€

A0140000
A0122000

Preu

Parcial

h
h

m3

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,100

A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 20,19000
/R x 19,52000

=

2,01900

=

0,97600

Subtotal:

Manobre

/R x 19,52000
/R x 23,38000

0,180

Oficial 1a paleta

0,090

=

3,51360

=

2,10420

/R x 8,03000

0,050

=

Subtotal:

2,99500

0,40150

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

0,40150

x 16,32000

0,2678

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

0,40150

m2

Subbase de grava de pedra calcària de 8 cm de gruix
i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

4,37050

4,37050

1,50 %

Ma d'obra

7,81193
5,23

Preu

Parcial

6,13365

6,13365

m2

€

Import

6,13365

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08427

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,83572
0,00000

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió

11,83572

Rend.: 1,000

Unitats
A0140000
A0122000

7,81193
0,00000

0,00 %

5,61780

13,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,04493

Rend.: 1,000

Unitats

E9361761

4,37050

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E923U002

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B0331300

x 59,55000

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 0,103
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

Maquinària
Compactador duplex manual de 700 kg

5,61780

Subtotal:

2,99500

Import

Materials
B064300B

Unitats

€

Ma d'obra

5,15788

Rend.: 1,000

2,15424

1,50 %

Subtotal:
Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

2,15424

DESPESES AUXILIARS

0,04851

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

0,64240

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

C133A030

0,64240
0,64240

Subtotal:

=

Subtotal:

m2

2,39600

Materials

Ma d'obra

E9234B91

30

Maquinària
C133A030

E898K2A0

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-17

Data: 20/11/17

h
h

Manobre
Oficial 1a paleta

0,200

/R x 19,52000

=

3,90400

0,100

/R x 23,38000

=

2,33800

Subtotal:

6,24200

6,24200

Materials
B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,103

x 65,80000

Subtotal:

=

6,77740

6,77740

6,77740

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

Data: 20/11/17

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,09363

0,00 %

13,11303
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

13,11303

Rend.: 1,000

Unitats

17,45

Preu

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,3975

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

A0140000

h

Manobre

0,240

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,110

/R x 19,52000
/R x 23,38000

=

4,68480

=

2,57180

/R x 23,38000
/R x 20,76000

=

9,29355

=

3,11400

Subtotal:

13,18835

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

0,0347

x 18,67000

=

0,64785

€

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu
alt, per a ús exterior

1,040

x 13,66000

=

14,20640

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,300

0,25800

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021

x 0,86000
x 76,06100

=

Import

=

1,59728

Subtotal:
Subtotal:

7,25660

7,25660

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

x 65,29000

0,1545

=

16,70953

K2192913

m2

10,08731

x 10,47664

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de 1,000
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

=

Subtotal:
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,08731

10,47664

10,47664

0,10885

0,00 %

17,45276
0,00000

1,50 %

0,19783

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

40,57235
0,00000

Rend.: 1,000

Unitats

12,58

Preu

Parcial

E9D19T1D000G m2

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,090

A0140000

h

Manobre

0,180

/R x 23,38000
/R x 19,52000

=

2,10420

=

3,51360

Subtotal:

5,61780

5,61780

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 66,75000

0,103

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,08427

0,00 %

12,57732
0,00000

E9C21424

m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, per a ús exterior

12,57732

Rend.: 1,000

Unitats

40,57

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,040

/R x 19,52000

=

0,78080

Preu

Parcial

h

Manobre

0,030

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 19,52000
/R x 20,76000

=

A0137000

=

4,15200

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,450

/R x 23,38000

=

10,52100

€

Import

Subtotal:

0,58560

15,25860

Materials
B0FG2TG3 u

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 37x37x1,6 cm, de color
vermell

7,3114

x 0,96000

=

7,01894

B05A2203H kg

Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de
rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color
beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, tipus ref.
B21502016 de la serie Materials per a junts de
BUTECH o equivalent

1,425

x 0,82000

=

1,16850

B0711024K8 kg

Adhesiu especial per col·locació de plaques de
marbre i pedra natural, classificació C2TE, PCI
PERICOL CARRALIT, de BASF-CC, tipus ref.
P01FA720 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació de pedra natural i marbre. Sistema
CARRA de BASF-CC o equivalent

7,0035

x 0,77000

=

5,39270

€

Import

29,07

A0140000

6,87525

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats

6,87525

6,87525

Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup
AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma rectangular, de
37x37 cm, de color vermell, col·locada amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE tipus ref. P01FA720 de
la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de
pedra natural i marbre. Sistema CARRA de BASF-CC
o equivalent ( UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 tipus ref. B21502016 de la serie Materials per a
junts de BUTECH o equivalent ( UNE-EN 13888)

Ma d'obra

Materials
B065960B

40,57235

17,45276
P-18

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
10 cm, abocat des de camió

10,47664

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

16,70953

10,08731

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,18835

Partides d'obra

Materials

E9361861

32

Materials

Ma d'obra

B065910C

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

E93617B0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

15,25860

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

Data: 20/11/17

Pàg.:

34

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

13,58014

0,22888
29,06762
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Paviment exterior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

13,58014

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E9DAA52B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

29,06762

Rend.: 1,000

32,45

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,21079

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

33,41394
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9Z4AA16

m2

€

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

33,41394

Rend.: 1,000

3,64

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,022

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

0,45672

=

0,51436

Import
Subtotal:

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 20,76000

=

4,15200

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,450

=

10,52100

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 23,38000
/R x 19,52000

=

0,58560

Subtotal:

15,25860

0,97108

0,97108

Materials
B0B34134

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x 2,19000

=

2,62800

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0184

x 1,17000

=

0,02153

15,25860

Subtotal:

Materials

2,64953

2,64953

B05A2203

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425

x 0,82000

=

1,16850

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01457

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

7,0035

x 0,61000

=

4,27214

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,63518
0,00000

B0FG5183

m2

Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma 1,020
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

x 11,30000

=

11,52600
ED15B871

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,96664

m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43
segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

0,22888

0,00 %

32,45412
0,00000

33,41

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

3,63518

Rend.: 1,000

21,59

Unitats

Preu

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,380

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,190

/R x 23,38000
/R x 20,76000

=

8,88440

=

3,94440

Subtotal:

€

12,82880

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000

x 0,11000

=

0,11000

BDW3B800 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

0,330

=

2,47830

BD1Z2300

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670

x 7,51000
x 2,28000

=

1,52760

BD13187B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400

x 3,18000

=

4,45200

BDY3B800
Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,1246

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

2,58670

=

5,84500

Subtotal:

8,43170

u

Subtotal:
B9P67A99

m2

Làmina de linòleum en , classe 23-34-43 segons
UNE-EN 548 i de 4mm de gruix

1,050

x 22,66000

=

23,79300

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,315

x 2,75000
x 0,17000

=

0,86625

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

12,82880

8,43170

Materials

m

Import

Materials

Unitats

B9PZ1400

€

Ma d'obra

32,45412

Rend.: 1,000

m

16,96664

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9P67A99

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,660

Subtotal:

=

0,11220
24,77145

24,77145

8,56790

8,56790

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19243

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

21,58913
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,58913

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

P-19

ED15M811

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Rend.: 1,000

29,55

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,45623

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

114,80916
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,380

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,190

/R x 23,38000
/R x 20,76000

=

8,88440

=

3,94440

Subtotal:

12,82880

P-20

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, amb junt elàstic

1,400

x 6,47000

=

9,05800

BD1Z4300

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670

x 3,16000

=

2,11720

BDY3E800

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000

x 0,26000

=

0,26000

BDW3E800 u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm

0,330

x 15,45000

=

5,09850

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm
de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

16,53370

0,00 %

Oficial 1a paleta

2,900

A0140000

h

Manobre

1,500

114,81

/R x 23,38000
/R x 19,52000

Parcial

Preu

Parcial

€

Import

Manobre

0,300

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 19,52000
/R x 23,38000

=

5,85600

=

4,67600
10,53200

10,53200

u

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada

x 36,53000

1,000

=

Subtotal:

36,53000
36,53000

36,53000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15798

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

47,21998
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,21998

€
P-21

ED7FR312

m

Import

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000

Unitats

40,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

=

67,80200

=

29,28000

Subtotal:

97,08200

97,08200

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,001

x 1,67000

=

0,00167

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,062

x 59,55000

=

3,69210

B0F1DEA1

u

Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

49,236

x 0,14000

=

6,89304

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032

x 103,30000

=

0,33056

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0504

x 106,22135

=

Subtotal:

h

29,55493

Ma d'obra
h

A0140000

16,53370

29,55493
0,00000

Rend.: 1,000

A0122000

47,22

Unitats

BD3F3440

0,19243

Preu

Rend.: 1,000

Materials

1,50 %

Unitats

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

u

114,80916

Ma d'obra

BD135870

Subtotal:

ED3F3440

12,82880

Materials

ED351D55

36

h

Manobre

0,200

/R x 19,52000

=

3,90400

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

=

2,33800

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,38000
/R x 23,38000

=

4,67600

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 20,76000

=

4,15200

Subtotal:

15,07000

15,07000

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0422

/R x 50,90000

=

2,14798

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,110

/R x 5,76000

=

0,63360

Subtotal:

2,78158

2,78158

Materials
BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000

x 16,54000
x 0,25000

=

0,25000

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,6636

x 17,00000

=

11,28120

BD7FR310

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200

x 4,89000

=

5,86800

BDW3B900 u

5,35356

16,27093

A0140000

16,27093

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

0,330

Subtotal:

=

5,45820

22,85740

22,85740

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22605

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

40,93503
0,00000

m

Obertura de regata en paret de maó calat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000

3,93

P-23

J441J108

u

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,060

/R x 19,52000

=

1,17120

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 23,38000

=

2,33800

38

Subtotal:
h

Màquina de fer regates

/R x 1,69000

0,060

=

Subtotal:

u

3,50920

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per
a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

=

Parcial

x 600,00000

=

Subtotal:

0,10140

x 87,57930

0,003

600,00

Preu

1,000

0,10140

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,26274

P-24

DESPESES AUXILIARS

Import

600,00000

600,00000

600,00000
600,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

€

0,10140

Materials
m3

Rend.: 1,000

Unitats
BV25J108

3,50920

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per
a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638,
UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

Materials

Maquinària

D0701821

Pàg.:

€
P-22
H152P01
m
Parida complerta de treballs de seguretat
Rend.: 1,000
2.329,16
______________________________________________________________________________________________________________

40,93503

Unitats

C200G000

Data: 20/11/17

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EY01122A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,26274

JDV12115

u

0,26274

1,50 %

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat
total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

Rend.: 1,000

Unitats

0,05264

600,00000
474,72

Preu

Parcial

€

Import

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,92598
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1521431

m

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

BVAD2115

u

3,92598

Rend.: 1,000

6,40

x 474,72000

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat
1,000
total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

Preu

Parcial

Import

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100

/R x 19,52000
/R x 23,38000

=

1,95200

=

2,33800

Subtotal:

4,29000

P-25

K2153701

m2

Arrencada de plaques conformades de coberta amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4,29000

Materials

474,72000

474,72000

474,72000

Rend.: 1,000

Unitats

474,72000
474,72000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A01H2000

=

2,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500

x 0,38000

=

1,33000

B1526EK6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500

x 1,47000

=

0,73500

Subtotal:

2,06500

A0140000

Manobre

/R x 19,52000

0,150

=

Subtotal:

2,06500

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,04290

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,39790
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

6,39790

2,92800
2,92800

2,92800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04392

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,97192
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

K2153P01

m

Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

2,97192
2,97

€

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

/R x 19,52000

0,150

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

K215770A

m2

Desmuntatge de plaques conformades de coberta
amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament

2,92800

C2001000

2,92800

h

A0140000

h

Manobre

0,300

A0121000

h

Oficial 1a

0,150

0,04392

0,00 %

2,97192
0,00000

9,50

/R x 19,52000
/R x 23,38000

Parcial
=

5,85600

=

3,50700

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, no
ventilada, autoprotegida, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o
contenidor

0,97800
0,97800

0,97800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17870

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,06970
0,00000

m2

Obertura de finestra tapiada amb valor patrimonial
amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per
restaurador, grau de dificultat alt, amb mitjans
manualsi càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor de

13,06970

Rend.: 1,000

Unitats

9,36300

31,28

Preu

Parcial

€

Import

A010V100

h

Restaurador assistent

1,260

A010V010

h

Conservador- restaurador director de la intervenció

0,210

/R x 19,01000
/R x 32,69000

=

23,95260

=

6,86490

0,14045

0,00 %

9,50345
0,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,46226

9,50345

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

31,27976
0,00000

18,11

Subtotal:

€

Preu

Parcial

K218A410

m2

Import

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

h

Manobre especialista

0,120

/R x 20,19000

=

2,42280

h

Manobre

0,700

/R x 19,52000

=

13,66400
16,08680

A0140000

h

Manobre

=

Subtotal:

4,95
Preu

Parcial

1,78440

1,78440

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24130

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,11250
0,00000

=

Subtotal:

1,78440

COST EXECUCIÓ MATERIAL

/R x 19,52000

0,250

16,08680

Maquinària
/R x 14,87000

31,27976

Rend.: 1,000
Unitats

30,81750

€
Import

Ma d'obra

A0150000

Subtotal:

30,81750

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

0,120

=

1,50 %

A0140000

Compressor amb un martell pneumàtic

/R x 3,26000

0,300

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2165340

Ma d'obra

h

11,91300

Ma d'obra

9,36300

Rend.: 1,000

Unitats

C1101100

40

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K215B210

11,91300

Subtotal:

2,97192

Preu

DESPESES AUXILIARS

Martell trencador manual

2,92800

1,50 %

Rend.: 1,000

Unitats

Subtotal:

Ma d'obra

P-28

Pàg.:

Maquinària

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

Data: 20/11/17

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,88000
4,88000

4,88000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07320

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,95320
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

18,11250

4,95320

Rend.: 1,000

Unitats

10,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-29

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

13,07

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0150000
A0140000

h
h

Manobre especialista
Manobre

0,300
0,300

/R x 20,19000
/R x 19,52000

€
A0140000

h

Manobre

0,100

A0150000

h

Manobre especialista

0,300

Import

/R x 19,52000
/R x 20,19000

=

1,95200

=

6,05700

Subtotal:

8,00900

Maquinària

=

6,05700

=

5,85600

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,150

/R x 15,65000

=

2,34750

8,00900

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,34750

2,34750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12014

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,47664
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,89

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

Manobre

/R x 19,52000

0,600

=

/R x 15,40000

1,000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,17568

0,00 %

11,88768
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21D1011

m

Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P-33

K2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

2,77

Preu

Parcial

C1501800

h

h

Manobre

/R x 19,52000

0,140

=

Subtotal:

Rend.: 1,000

m3

1,50 %

0,04099

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,77379
0,00000

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

K2R641J0

Unitats

18,24

Preu

Parcial

m3

A0140000

h

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

/R x 18,24000

1,000

=

=

5,02909
5,02909

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,02909
0,00000

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

5,02909

Rend.: 1,000

32,63

Preu

Parcial

Manobre

/R x 19,52000

0,750

=

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat

18,24000

Subtotal:
C1RA2900

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

14,64000

/R x 17,84000

1,000

€

=

Subtotal:

18,24000

P-34

K2RA6580

m3

18,24000
15,40

Preu

14,64000

17,84000
17,84000

17,84000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,14640

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

32,62640
0,00000

Import

18,24000
0,00000

0,00 %

Rend.: 1,000

Unitats

Import

14,64000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

32,62640

Rend.: 1,000

Unitats

12,75

Preu

Parcial

Materials
m3

€

18,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2R540M0

5,02909

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

Import

Maquinària

Maquinària
C1RA2800

€

Ma d'obra

2,77379

Rend.: 1,000

/R x 38,39000

0,131

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,73280

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2R540H0

Camió per a transport de 12 t

€

2,73280

5,03

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

2,73280

15,40000
0,00000
15,40000

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

15,40000

Maquinària

11,88768

Rend.: 1,000

Unitats

11,71200

15,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,71200
11,71200

15,40000

0,00 %

Unitats
Subtotal:

=

Subtotal:

Ma d'obra
h

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

10,47664

Rend.: 1,000

Unitats

P-32

42

Maquinària
C1RA2C00 m3

A0140000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

K2195D24

Data: 20/11/17

Parcial

€
B2RA6580
Import

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 0,170
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

x 75,00000

=

12,75000

€

Import

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,75000

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

-25,00

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,090

A0121000

h

Oficial 1a

0,090

t

x -125,00000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus 0,200
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170407 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

=

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Import

K4SPE2P1

-25,00000

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

-25,00000

Rend.: 1,000

m

=

21,00

Preu
x 21,00000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
1,000
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Parcial
=

A012F000

0,30000

h

2,50 %

0,21246

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,01082
0,00000

h

Ajudant manyà
Oficial 1a manyà

9,01082

Rend.: 1,000

5,05

Preu

Parcial

0,104

/R x 20,84000

=

2,16736

0,104

/R x 23,75000

=

2,47000

Subtotal:
B0B2A000

€

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Import

4,63736

x 0,60000

0,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K7C9H611

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,30000
0,30000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,11593

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,05329
0,00000

m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir

5,05329

Rend.: 1,000

5,69

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

21,00000
0,00000

0,00 %

4,63736

0,30000

Unitats
21,00000

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,00000

21,00000

0,30000

Materials

P-38

Subtotal:

0,30000

DESPESES AUXILIARS

Tirant amb acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 de 8 mm de diàmetre, fixat a
les plaques d'ancoratge i tesat

Materials
B2RA73G1 t

x 0,60000

0,500

Subtotal:

Unitats

8,49836

Ma d'obra
A013F000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,10420

COST EXECUCIÓ MATERIAL

-25,00000
0,00000

0,00 %

1,75680

=

Subtotal:

-25,00000

-25,00000

=

8,49836

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2RA73G1

44

€

P-37

Subtotal:

P-36

/R x 19,52000
/R x 23,38000
Subtotal:

Materials
B2RA6680

Pàg.:

Materials

12,75000

Rend.: 1,000

Unitats

12,75000
12,75000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2RA6680

Data: 20/11/17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-35

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0140000

h

Manobre

0,030

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

/R x 19,52000
/R x 23,38000

=

0,58560

=

1,40280

Subtotal:

21,00000

1,98840

1,98840

Materials
K4SPE200

m

Tirant amb acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 de 20 mm de diàmetre, fixat a
les plaques d'ancoratge i tesat

Rend.: 1,000

Unitats

9,01

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013F000

h

Ajudant manyà

0,104

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,104

/R x 20,84000
/R x 23,75000

=

2,16736

=

2,47000

€

Import

B7C9H610

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,351 m2.K/W, amb revestiment de paper
kraft

1,050

x 3,50000

Subtotal:

=

3,67500

3,67500

3,67500

Reforma de coberta

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02983

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,69323
0,00000

m

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

5,69323

Rend.: 1,000

1,53

KAZ15196

m

Pàg.:

46

Oficial 1a col·locador

Rend.: 1,000

3,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

/R x 23,80000

0,044

€

=

Subtotal:

1,04720
1,04720

1,04720

Materials
Unitats

h

Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Unitats

Preu

Parcial

Import

BAZ15196

m

Tapajunts de fusta d'iroko per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050

x 2,58000

=

2,70900

B0A31000

kg

Clau acer

0,010

x 1,36000

=

0,01360

Ma d'obra
A0127000

Data: 20/11/17

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K7J5A01A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

/R x 23,38000

0,050

=

Subtotal:

1,16900
1,16900

1,16900

Subtotal:

2,72260

2,72260

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,021

x 14,13000

=

0,29673

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01571

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021

x 23,91000

=

0,05021

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

3,78551
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

0,34694

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01754

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,53348
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

K7J5AP01

m

Obertura de regata i segellat de junt de fusteries amb
el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació

P-40

KAZ1P01

m

Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix

Rend.: 1,000
Unitats

3,50

Unitats

Preu

Parcial

€

4,07
Preu

Parcial

A012A000

h

Oficial 1a fuster

/R x 23,80000

0,044

=

Subtotal:

1,04720

Import

B0A31000

kg

Clau acer

0,010

x 1,36000

=

0,01360

B5ZZT270

m

Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix

1,050

x 2,85000

=

2,99250

Subtotal:
h

Oficial 1a col·locador

0,050

/R x 23,38000

=

Subtotal:

1,16900
1,16900

1,16900

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,021

x 14,13000

=

0,29673

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021

x 23,91000

=

0,05021

Subtotal:

0,34694

m

Obertura de regata en paret de maó calat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

x 3,92598

0,500

=

1,04720

3,00610

3,00610

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01571

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,06901
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

KD7FQ412

m

0,34694

Partides d'obra
EY01122A

1,04720

Materials

Ma d'obra
A0127000

€
Import

Ma d'obra

1,53348

Rend.: 1,000

3,78551

0,34694

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000

Unitats

1,96299

4,06901
57,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,96299

1,96299

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150

A0140000

h

Manobre

0,300

1,50 %

0,01754

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,300

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

0,00 %

3,49647
0,00000
3,49647

/R x 23,38000
/R x 19,52000

=

3,50700

=

5,85600

/R x 20,76000
/R x 23,38000

=

6,22800

=

7,01400

Subtotal:

22,60500

Maquinària
C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,195

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,076

/R x 5,76000
/R x 50,90000

=

1,12320

=

3,86840

22,60500

Reforma de coberta

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/11/17

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

4,99160

4,99160

Materials
x 0,43000
x 28,91000

=

0,43000

=

9,54030

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
1,200
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

x 6,31000

=

7,57200

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

x 17,00000

=

12,49500

BDY3BA00 u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000

BDW3BA00 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

BD7FQ410

m

B0310500

t

0,330

0,735

Subtotal:

30,03730

30,03730

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33908

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

57,97298
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

57,97298

Reforma de coberta
Reforma de coberta

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

P-2

193525P1

E221C472

m2

m3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/11/17

Pàg.:

Solera de formigó HA-25/P/20/ I, de 10 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de
barres corrugadas de pas de malla30x5 i 5 mm de diametre i subbase de pdra de grava de
riera de 50 a 70 mm de D, lamina separadora de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa
de paviment del PN. C2+D1 segons CTE/DB-HS
(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

20,43

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

3,71

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

7,28

€

P-4

E4445122

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

1,86

€

P-5

E44B2153

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb cargols
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,98

€

P-6

E535D725HI1E

m2

Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de llana mineral de
roca, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del
blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi tipus ref. ACH/C/5H/5 de la serie Panells sandwich d'ISOVER o
equivalent, amb fixació vista, amb un pendent de 7 a 30%
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

32,56

€

P-7

E54ZS15A

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

15,46

€

P-8

E54ZS78K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat
(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

17,04

€

P-9

E5Z15S30

m2

Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de
gruix mitjà
(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

17,07

€

P-10

E5ZAS153

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques
(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

12,04

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat
(DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

17,85

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

18,64

P-12

E5ZEV55J

m

m

2

E5ZHCEF7

u

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava, adherida sobre
làmina bituminosa en calent
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

44,59

€

P-14

E6121R12

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x190 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(DINOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

19,99

€

P-15

E7535VCLF5ZI

m2

Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible tipus ref. 210021 de la serie
Danopol FV de DANOSA o equivalent resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra
de vidre, col·locada sense adherir al suport
(TRETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

13,02

€

P-16

E8443220

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per
perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

29,31

€

P-17

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

5,16

€

P-18

E9D19T1D000G m2

Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, grup AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de forma
rectangular, de 37x37 cm, de color vermell, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
TE tipus ref. P01FA720 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació de pedra natural
i marbre. Sistema CARRA de BASF-CC o equivalent ( UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 tipus ref. B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH o equivalent
( UNE-EN 13888)
(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

29,07

€

P-19

ED15M811

m

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

29,55

€

P-20

ED3F3440

u

Pericó prefabricat de PVC de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC
reforçada, col·locat
(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

47,22

€

P-21

ED7FR312

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

40,94

€

P-22

H152P01

m

Parida complerta de treballs de seguretat
(DOS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

2.329,16

€

P-23

J441J108

u

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les
normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-24

JDV12115

u

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació
d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS Secció 5
(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

474,72

€

€

E222B232

E5ZBS88K

Pàg.:

P-13
€

P-3

P-11

Data: 20/11/17

1

€

€

Reforma de coberta
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/11/17

Pàg.:

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

3

P-25

K2153701

m2

Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

2,97

€

P-26

K2153P01

m

Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

2,97

€

Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament
(NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

9,50

P-27

K215770A

m2

Data: 20/11/17

Pàg.:

4

P-38

K7C9H611

m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de
50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

5,69

€

P-39

K7J5AP01

m

Obertura de regata i segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona
neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

3,50

€

P-40

KAZ1P01

m

Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix
(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

4,07

€

P-41

KD7FQ412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

57,97

€

€

P-28

K215B210

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, no ventilada, autoprotegida, amb mitjans
manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

18,11

€

P-29

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

13,07

€

P-30

K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

4,95

€

P-31

K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,48

€

P-32

K21D1011

m

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

2,77

€

P-33

K2R54267

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

5,03

€

P-34

K2RA6580

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

12,75

€

P-35

K2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb
una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(MENYS VINT-I-CINC EUROS)

-25,00

€

P-36

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-UN EUROS)

21,00

€

P-37

K4SPE2P1

m

Tirant amb acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de 8 mm de
diàmetre, fixat a les plaques d'ancoratge i tesat
(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

5,05

€

Reforma de coberta

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/11/17

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Enderrocs
6.278,74
Capítol

01.02

Estructura

19.596,34

Capítol

01.03

Coberta

59.046,65

Capítol

01.04

Sanejament

7.776,14

Capítol

01.05

Falç sostre

12.335,01

Capítol

01.06

Urbanització

31.163,45

Capítol

01.07

Seguretat i salut

Capítol

01.08

Control de Qualitat

Obra

01

Pressupost 1026

2.329,16
774,72
139.300,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
139.300,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 1026
139.300,21
139.300,21

euros

Reforma de coberta

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

139.300,21

13 % Gastos Generals SOBRE 139.300,21........................................................................

18.109,03

6 % Benefici industrial SOBRE 139.300,21........................................................................

8.358,01

Subtotal

165.767,25

21 % IVA SOBRE 165.767,25.............................................................................................

34.811,12

€

200.578,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS-CENTS MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS )

PRESSUPOST
El pressupost d'execució material corresponent a les obres de reforma de la coberta de l’escola "El Pi" - Centre especialitzat de
Paràlisi Cerebral - és de 139.300,21€ (CENT TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS).

El pressupost d'execució per contracte

corresponent a les obres de reforma de la coberta de l’escola "El Pi" - Centre

especialitzat de Paràlisi Cerebral - és de 200.578,37€ (DOS-CENTS MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS).

Terrassa, novembre de 2017.

Josep Malgosa i Morera
BAMMP Arquitectes i Associats, SLP

Montserrat Garcia Carceller
BAMMP Arquitectes i Associats, SLP
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Vi- DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
DCE Justificació Estructures
GR Gestió de residus
ESS Estudi de Seguretat i Salut
CQ Control de Qualitat
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1.2. Sistema estructural
1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
1.2.1. Accions considerades
1.1.

Antecedents. Objectiu.

1.2.1.1. Càrregues permanents (G)

L’Escola municipal d’educació especial El Pi de Terrassa està situada al carrer Torre Mossèn Homs num. 2.
Degut a deficiències en la coberta apareixen goteres cada cop que plou i es proposa afegir un nou panell
sandwitx a la coberta amb noves corretges per esmenar-ho.
Les cobertes existents estan formades per encavallades metàl.liques a 4 aigües.

- Pesos propis
Materials:
Acer estructural

kN/m
78.5

3

Amb la nova actuació s’afegirà algo de càrrega a les cobertes.

Total pesos propis considerats

kN/m

El cordó superior de les encavallades és un tubular quadrat de 80mm. El cordó inferior és un tubular quadrat
de 70mm i les diagonals són tubulars circulars de 30mm. Com que es desconeixen els espessors d’aquests
tubulars es fan les següents suposicions: 80.5, 70.4 i 30.3.

COBERTA
Xapa i corretges existents

0.20

COBERTA
Nou Panell Sandwitx i corretges

0.20

Les corretges existents són perfils laminats en fred CF200. Com que s’afegirà una corretja per damunt la
actual, se suposa que la corretja actual aguanta el fals sostre i la xapa i aïllant existents (càrrega menor a la
actual ja que no aguantarà la neu) i la nova corretja aguantarà el nou panell sandwitx i la sobrecàrrega de neu.
També hi ha corretjes en forma de gelosia formades per perfils tubulars quadrats de 40.3 i diagonals tubulars
circulars de diametre 30.2. En aquest cas la gelosia, degut a la seva llum, aguantarà tant el fals sostre, xapa i
aillant existents, com el nou panell sandwitx i les noves corretges.
L’objectiu d’aquesta memòria és comprovar que tots els perfils metàl.lics compleixin amb la normativa
estructural vigent (Codi Tècnic de l’Edificació – Seguretat Estructural i Acer, EAE) un cop feta l’actuació.
No és objecte d’aquesta memòria i per tant queda fora de l’abast de la mateixa la verificació dels fonaments i
unions entre perfils metàl.lics (bigues i pilars).

2

1.2.1.2. Càrregues Variables (Q)
- Sobrecàrregues d’ús
Categoria d’ús
G

Cobertes accessibles
únicament
per
a
conservació

Subcategories d’ús
G1

Càrrega
uniforme
(kN/m2)

Cobertes lleugeres sobre corretges

Càrrega
concentrada
(kN)

0.4

1.0

- Acció del vent:
No es té en compte l’acció del vent ja que no s’han modificat els mecanismes per suportar esforços
horitzontals.
- Càrrega de neu:
Zona climàtica d’hivern: Zona 2
Alçada topogràfica: 350 m
2
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.6 kN/m
Coeficient de forma de la coberta inclinada 17º: µ = 1
Càrrega de neu considerada sobre la coberta plana:
2
qn = µ · sk = 0.6 kN/m

1.2.1.3. Accions accidentals (A)
- Sisme:
No es té en compte el sisme ja que no s’han modificat els mecanismes per suportar esforços horitzontals.
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Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims
Situació
Tipus de
persistent/transitòria
Tipus d’ acció
verificació

1.2.2. Estructura
1.2.2.1. Resistència i estabilitat
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul
pel mètode dels Estats Límit:

Permanent:
Resistència

desfavorable

favorable

desfavorable

favorable

1.35
1.35
1.50

0.80
0.70
0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
0

1.10
1.35
1.50

0.90
0.80
0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
0

Pes propi, pes del terreny
Empentes del terreny

Variable

• Estats Límit Últims
• Estat Límit de Servei

Situació
extraordinària

Permanent:

comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no
és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions
de projecte considerades, que són:

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de
l’estructura
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades a
l’apartat 1.2.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a
continuació.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients indicats
al punt 1.2.3.4 – Materials, d’aquest apartat.

Estabilitat

Pes propi, pes del terreny
Empentes del terreny

Variable

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents:
Coeficients de simultaneïtat

Categoria

ψ0

ψ1

ψ2

A
D
E
F
G

0.7
0.7
0.7
0.7
0

0.5
0.7
0.7
0.5
0

0.3
0.6
0.6
0.6
0

0.5
0.6
0.7

0.2
0.5
0.7

0
0
0.7

Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials
Zones comercials
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN)
Cobertes transitables
Cobertes accessibles només per a conservació
Neu
per alçades ≤ 1000 m
Vent
Accions variables del terreny

- per situacions persistents o transitòries,

∑ γ G, j ∗ Gk , j + γ Q,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ ψ 0,i ∗ Qk ,i
j ≥1

1.2.2.2. Aptitud al servei

i>1

S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són
els següents:

- per situacions extraordinàries,

∑ γ G, j ∗ Gk , j + A d + γ Q,1 ∗ ψ1,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ ψ 2,i ∗ Qk ,i
j ≥1

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:

i>1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten
als especificats en el DB SE i són els següents:

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes.
• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes.
• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos.
Limitacions dels desplaçaments horitzontals:

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici
• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles
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Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar
irreversibles són les anomenades combinacions característiques:

∑ γ G, j ∗Gk , j + γ Q,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q.i ∗ ψ 0,i ∗ Qk ,i
j ≥1

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE INGENIEROS de càlcul espacial d’estructures
tridimensionals. Versió 2017.

i >1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar
reversibles són les anomenades combinacions freqüents:

i >1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les anomenades
combinacions quasi permanents:

∑ γ G, j ∗Gk , j + ∑ γ Q,i ∗ψ 2,i ∗ Qk ,i
j ≥1

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.
Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi de
comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar.

∑ γ G, j ∗Gk , j + γ Q,1 ∗ ψ1,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ψ 2,i ∗ Qk ,i
j ≥1

1.2.3. Mètode de càlcul

i >1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en la EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei
Tipus d’acció:
desfavorable
favorable
Permanent
1.0
1.0
Variable
1.0
0

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com
per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat 1.2.1.
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per situacions
persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels
diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat 1.2.2 d’aquesta memòria.
Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o
sigui, el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics pels
corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat 1.2.2 d’aquesta memòria.
En el cas dels elements estructurals metàl·lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents
coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A
A l’Annex de la memòria s’adjunta el càlcul dels elements més significatius del projecte.

Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior.

1.2.4. Resistència al foc

- Estructura

1.2.2.4. Materials
- Acer laminat pilars (existent):
acer EN 10025-2 S275 JR
coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05

Estructura metàl·lica (pilars i encavallades)
Els elements principals de l’estructura (pilars i encavallades) es protegiran amb calaix de cartró-guix, projectat
de morter o pintura intumescent per a la resistència al foc requerida.

- Acer conformat corretges (existent/noves):
acer EN 10162 S275 JR
coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05
- Acer conformat encavallades (existent):
acer EN 10219-1 S275 J0H
coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05
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Descripción

2. ANNEX A LA MEMÒRIA

Material

Barra
Designación (Ni/Nf)

Tipo

2.1. Càlcul d’estructura
2.1.1. Encavallada (existent) coberta gran

2.1.1.1.- GEOMETRÍA
2.1.1.1.1.- Barras
2.1.1.1.1.1.- Descripción
Descripción
Material
Tipo
Acero laminado

Barra
Designación (Ni/Nf)
S275

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
βxy
(m)

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
βxy
(m)

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N14/N13 N14/N13 2xUPN 120([]) (UPN)

4.100

1.00 1.00

-

-

N13/N98 N13/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

0.210

1.00 1.00

-

-

N98/N22 N13/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

1.057

1.00 1.00

-

-

N22/N23 N13/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

1.743

1.00 1.00

-

-

N23/N24 N13/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

2.912

1.00 1.00

-

-

N24/N25 N13/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

2.912

1.00 1.00

-

-

N25/N7 N13/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

2.912

1.00 1.00

-

-

N16/N10 N16/N10 2xUPN 120([]) (UPN)

4.100

1.00 1.00

-

-

N21/N22 N21/N22 O-50x3 (Huecos redondos)

0.280

1.00 1.00

-

-

N20/N22 N20/N22 O-50x3 (Huecos redondos)

0.867

1.00 1.00

-

-

N20/N23 N20/N23 O-50x3 (Huecos redondos)

1.104

1.00 1.00

-

-

N19/N23 N19/N23 O-50x3 (Huecos redondos)

1.569

1.00 1.00

-

-

N19/N24 N19/N24 O-50x3 (Huecos redondos)

1.933

1.00 1.00

-

-

N18/N24 N18/N24 O-50x3 (Huecos redondos)

1.933

1.00 1.00

-

-

N18/N25 N18/N25 O-50x3 (Huecos redondos)

2.417

1.00 1.00

-

-

N17/N25 N17/N25 O-50x3 (Huecos redondos)

2.417

1.00 1.00

-

-

N17/N7 N17/N7 O-50x3 (Huecos redondos)

2.962

1.00 1.00

-

-

N53/N45 N53/N45 O-50x3 (Huecos redondos)

0.280

1.00 1.00

-

-

N55/N45 N55/N45 O-50x3 (Huecos redondos)

0.867

1.00 1.00

-

-

N55/N47 N55/N47 O-50x3 (Huecos redondos)

1.104

1.00 1.00

-

-

N57/N47 N57/N47 O-50x3 (Huecos redondos)

1.569

1.00 1.00

-

-

N57/N49 N57/N49 O-50x3 (Huecos redondos)

1.933

1.00 1.00

-

-

N59/N49 N59/N49 O-50x3 (Huecos redondos)

1.933

1.00 1.00

-

-

N59/N51 N59/N51 O-50x3 (Huecos redondos)

2.417

1.00 1.00

-

-

N4/N1

N4/N1 2xUPN 120([]) (UPN)

4.100

1.00 1.00

-

-

N61/N51 N61/N51 O-50x3 (Huecos redondos)

2.417

1.00 1.00

-

-

N1/N7

N1/N7 2xUPN 120([]) (UPN)

2.600

1.00 1.00

-

-

N61/N7 N61/N7 O-50x3 (Huecos redondos)

2.962

1.00 1.00

-

-

N10/N53 N10/N1 #70x4 (Huecos cuadrados)

1.235

1.00 1.00

-

-

N53/N55 N10/N1 #70x4 (Huecos cuadrados)

0.820

1.00 1.00

-

-

N55/N57 N10/N1 #70x4 (Huecos cuadrados)

2.300

1.00 1.00

-

-

N57/N59 N10/N1 #70x4 (Huecos cuadrados)

2.840

1.00 1.00

-

-

N59/N61 N10/N1 #70x4 (Huecos cuadrados)

2.840

1.00 1.00

-

-

N61/N1 N10/N1 #70x4 (Huecos cuadrados)

1.420

1.00 1.00

-

-

N10/N94 N10/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

0.210

1.00 1.00

-

-

N94/N45 N10/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

1.057

1.00 1.00

-

-

N45/N47 N10/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

1.743

1.00 1.00

-

-

2.1.1.2.1.- Barras

N47/N49 N10/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

2.912

1.00 1.00

-

-

Referencias:

N49/N51 N10/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

2.912

1.00 1.00

-

-

N51/N7 N10/N7 #80x5 (Huecos cuadrados)

2.912

1.00 1.00

-

-

N1/N17 N1/N13 #70x4 (Huecos cuadrados)

1.420

1.00 1.00

-

-

N17/N18 N1/N13 #70x4 (Huecos cuadrados)

2.840

1.00 1.00

-

-

N18/N19 N1/N13 #70x4 (Huecos cuadrados)

2.840

1.00 1.00

-

-

N19/N20 N1/N13 #70x4 (Huecos cuadrados)

2.300

1.00 1.00

-

-

N20/N21 N1/N13 #70x4 (Huecos cuadrados)

0.820

1.00 1.00

-

-

N21/N13 N1/N13 #70x4 (Huecos cuadrados)

1.235

1.00 1.00

-

-
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Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.1.2.- CARGAS

'P1', 'P2':
− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

se utiliza.
− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

valor de la carga en el punto donde termina (L2).
− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

Sallarès i Pla, 123 Baixos ּ◌ 08202 Sabadell (BCN) ּ◌ Tel.Fax: 937272494-661857629
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− Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
− Cargas puntuales: t
− Momentos puntuales: t·m.
− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
− Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

Dirección

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

N4/N1 Peso propio Uniforme

0.027

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Ejes

X

Y

Z

N1/N7 Peso propio Uniforme

0.027

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N53 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N55 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N57 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N59 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N61 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N1 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N10/N94 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 Peso propio Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 Peso propio Triangular Der. 0.011

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 Peso propio Triangular Der. 0.011

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 Peso propio Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 N 1

Triangular Der. 0.015

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 N 1

Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 N 1

Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N94/N45 N 1

Triangular Der. 0.015

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 Peso propio Trapezoidal

0.011 0.031 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

P1

P2

Posición
L1
(m)

L2
(m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N45/N47 Peso propio Trapezoidal

0.011 0.031 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 N 1

Trapezoidal

0.015 0.041 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

N45/N47 N 1

Trapezoidal

0.015 0.041 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 Peso propio Uniforme

0.011

-

N47/N49 Peso propio Faja

0.031

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 Peso propio Faja

0.031

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 N 1

Faja

0.042

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 N 1

Faja

0.042

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N47/N49 N 1

Triangular Der. 0.043

-

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000
-

-

0.011

-

N49/N51 Peso propio Faja

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 Peso propio Faja

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000
-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N49/N51 Peso propio Uniforme

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 Peso propio Uniforme

0.011

-

N51/N7 Peso propio Faja

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 Peso propio Faja

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N51/N7 N 1

Triangular Der. 0.043

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N17 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N18 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N19 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N20 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N21 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N13 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N14/N13 Peso propio Uniforme

0.027

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N98 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 Peso propio Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 Peso propio Triangular Der. 0.011

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 Peso propio Triangular Der. 0.011

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 Peso propio Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

Triangular Der. 0.015

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 N 1
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Cargas en barras

Posición

Valores
Hipótesis

Tipo

Posición

P1

P2

P1

P2

Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N7 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 N 1

Faja

0.001

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N53/N45 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N98/N22 N 1

Triangular Der. 0.015

-

0.059 1.057 Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N45 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

X

Y

Z

Ejes

X

Y

Z

N22/N23 Peso propio Uniforme

0.011

Globales 0.000 0.000 -1.000

N55/N47 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N23 Peso propio Trapezoidal

0.011 0.031 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N47 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N23 Peso propio Trapezoidal

0.011 0.031 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

N57/N49 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N23 N 1

Trapezoidal

0.015 0.041 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N49 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N22/N23 N 1

Trapezoidal

0.015 0.041 0.000 1.743 Globales 0.000 0.000 -1.000

N59/N51 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 Peso propio Uniforme

0.011

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N51 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 Peso propio Faja

0.031

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N61/N7 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 Peso propio Faja

0.031

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N23/N24 N 1

Faja

0.042

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

2.1.1.3.1.1.- Resistencia

N23/N24 N 1

Faja

0.042

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

Referencias:

N23/N24 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

N24/N25 Peso propio Uniforme

0.011

-

N24/N25 Peso propio Faja

-

-

-

Ejes

L2
(m)

Dirección

N98/N22 N 1

-

L2
(m)

Barra

L1
(m)

-

L1
(m)

Dirección

-

-

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 Peso propio Faja

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000
-

2.1.1.3.1.- Barras

Globales 0.000 0.000 -1.000

N24/N25 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

2.1.1.3.- RESULTADOS

N25/N7 Peso propio Uniforme

0.011

-

N25/N7 Peso propio Faja

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N7 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N7 Peso propio Triangular Der. 0.032

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N7 Peso propio Faja

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda
la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.032

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N7 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N7 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N7 N 1

Faja

0.043

-

0.000 0.059 Globales 0.000 0.000 -1.000

N25/N7 N 1

Triangular Der. 0.043

-

0.059 2.912 Globales 0.000 0.000 -1.000

N16/N10 Peso propio Uniforme

0.027

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N21/N22 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N22 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N20/N23 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N23 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N19/N24 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N24 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N18/N25 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N17/N25 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

− G: Sólo gravitatorias
− GV: Gravitatorias + viento
− GS: Gravitatorias + sismo
− GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se
cumple que η ≤ 100 %.

Comprobación de resistencia
Barra

Sallarès i Pla, 123 Baixos ּ◌ 08202 Sabadell (BCN) ּ◌ Tel.Fax: 937272494-661857629
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η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

Sallarès i Pla, 123 Baixos ּ◌ 08202 Sabadell (BCN) ּ◌ Tel.Fax: 937272494-661857629
marcb@bauenginyeria.com www.bauenginyeria.com
www.bauenginyeria.com

Página 13

Página 14

Comprobación de resistencia
Barra

η
(%)

Posición
(m)

Comprobación de resistencia

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

Barra

η
(%)

Esfuerzos pésimos

Posición
(m)

N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

N4/N1

61.16

0.000

-24.652

-0.015

0.015

0.000

0.036

-0.036

G

Cumple

N59/N51

20.03

1.208

2.234

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

N1/N7

39.17

0.000

-24.399

0.009

-0.009

0.000

-0.025

0.025

G

Cumple

N61/N51

83.64

1.208

-2.561

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N10/N53

25.07

1.235

4.897

0.000

-0.031

0.000

0.047

0.000

G

Cumple

N61/N7

21.65

1.481

2.396

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N53/N55

25.07

0.000

4.897

0.000

0.038

0.000

0.047

0.000

G

Cumple

N55/N57

20.70

0.575

5.000

0.000

0.000

0.000

0.014

0.000

G

Cumple

N57/N59

6.37

2.840

1.340

0.000

0.018

0.000

-0.009

0.000

G

Cumple

N59/N61

18.43

0.000

-1.881

0.000

-0.019

0.000

-0.009

0.000

G

Cumple

Referencias:

N61/N1

22.43

0.710

-4.534

0.000

0.001

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N10/N94

37.02

0.000

-5.357

-0.001

-1.076

0.000

-0.256

-0.001

G

Cumple

N94/N45

23.71

0.000

-4.565

0.000

-0.171

0.000

-0.111

0.000

G

Cumple

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor
pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

N45/N47

27.08

0.872

-4.655

0.000

-0.011

0.000

0.109

0.000

G

Cumple

N47/N49

16.55

0.000

-0.914

0.000

-0.157

0.000

-0.124

0.000

G

Cumple

N49/N51

18.06

2.912

2.574

-0.001

0.242

0.000

-0.125

0.002

G

Cumple

N51/N7

22.01

0.000

5.135

0.001

-0.163

0.000

-0.092

0.002

G

Cumple

N1/N17

23.04

0.710

-4.661

0.000

-0.001

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N17/N18

19.30

2.840

-1.974

0.000

0.019

0.000

-0.010

0.000

G

Cumple

N18/N19

6.29

0.000

1.314

0.000

-0.018

0.000

-0.010

0.000

G

Cumple

N19/N20

21.16

1.725

5.152

0.000

0.001

0.000

0.013

0.000

G

Cumple

N20/N21

29.78

0.820

5.699

0.000

-0.054

0.000

0.059

0.000

G

Cumple

N21/N13

29.78

0.000

5.699

0.000

0.041

0.000

0.059

0.000

G

Cumple

N14/N13

7.34

0.000

-2.363

-0.009

0.008

0.000

0.034

-0.038

G

Cumple

N13/N98

31.74

0.210

-6.048

-0.001

-0.840

0.000

0.177

0.000

G

Cumple

N98/N22

24.76

0.000

-5.274

0.000

0.066

0.000

0.099

0.000

G

Cumple

N22/N23

27.19

1.090

-4.972

0.000

-0.004

0.000

0.098

0.000

G

Cumple

N23/N24

15.59

0.000

-0.889

0.000

-0.153

0.000

-0.115

0.000

G

Cumple

N24/N25

18.16

2.912

2.703

-0.001

0.240

0.000

-0.122

0.001

G

Cumple

N25/N7

22.56

0.000

5.309

0.000

-0.163

0.000

-0.094

0.001

G

Cumple

N16/N10

13.86

4.100

-2.280

0.064

-0.062

-0.001

0.181

-0.181

G

Cumple

N21/N22

0.81

0.000

-0.095

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N20/N22

3.76

0.433

-0.327

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N20/N23

2.85

0.552

0.299

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N19/N23

48.79

0.784

-2.781

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N19/N24

16.11

0.966

1.797

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N18/N24

61.38

0.966

-2.652

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N18/N25

21.59

2.417

2.285

0.000

0.005

0.000

-0.004

0.000

G

Cumple

N17/N25

84.70

1.208

-2.594

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N17/N7

21.91

1.481

2.426

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N53/N45

0.59

0.000

-0.070

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N55/N45

1.34

0.433

0.131

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N55/N47

0.66

0.552

0.041

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N57/N47

46.52

0.784

-2.649

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N57/N49

15.42

0.966

1.716

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N59/N49

60.11

0.966

-2.597

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple
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Cumple

2.1.1.3.1.2.- Flechas

Flechas

Grupo

N4/N1
N1/N7
N10/N1
N10/N7
N1/N13
N14/N13
N13/N7
N16/N10
N21/N22
N20/N22
N20/N23
N19/N23
N19/N24
N18/N24
N18/N25

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)

Flecha
(mm)

1.281
1.281

0.09
L/(>1000)
L/(>1000)

6.587
-

0.00

8.210
8.210

0.20
L/(>1000)

5.274
5.274

0.11

1.794
1.794

0.22

8.210
8.210

0.17

2.562
2.562

0.65

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.920
-

0.00

1.176
-

0.00

1.160
-

0.00

1.160
-

0.00

1.410
1.410

0.09
0.18
0.18

1.812
1.812

0.00
0.00
0.00

1.410
1.410

0.00
L/(>1000)

1.546
-

0.01
L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.966
-

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.736
-

L/(>1000)

1.160
-

0.11
L/(>1000)

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.773
-

L/(>1000)

0.00

0.30
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.588
-

L/(>1000)

0.00

2.92
L/(>1000)

2.562
2.562

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.966
0.966

0.02
L/(>1000)

0.02

0.34

0.09
L/(>1000)

2.574
2.574

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.966
0.966

L/(>1000)

0.01

0.09

2.67
L/(>1000)

1.794
1.794

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.784
0.784

L/(>1000)

0.00

0.11

2.77
L/(>1000)

8.250
8.250

L/(>1000)

2.562
2.562

L/(>1000)

0.552
0.552

L/(>1000)

0.57

0.06

2.49
L/(>1000)

2.356
2.356

L/(>1000)

8.210
8.210

L/(>1000)

0.433
0.433

L/(>1000)

5.61

0.11

0.02
L/(>1000)

3.205
3.205

L/(>1000)

1.794
1.794

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.17

0.00

0.04
L/(>1000)

1.083
1.083

L/(>1000)

5.274
5.274

L/(>1000)

2.562
2.562

L/(>1000)

5.18

0.03

Flecha
(mm)

1.281
1.281

L/(>1000)

8.210
8.210

L/(>1000)

2.574
2.574

L/(>1000)

5.32

0.05

6.587
-

L/(>1000)

1.794
1.794

L/(>1000)

4.85

Pos.
(m)

L/(>1000)

1.083
1.083

L/(>1000)

8.250
8.250

L/(>1000)

0.05

Flecha
(mm)

1.281
1.281

L/(>1000)

2.356
2.356

L/(>1000)

0.08

3.205
3.205

Pos.
(m)

L/(>1000)

1.083
1.083

L/(>1000)

Flecha
(mm)

1.281
1.281

0.06

1.083
1.083

Pos.
(m)

0.00
L/(>1000)

1.410
1.611

0.11
L/(>1000)
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Flechas

Grupo

N17/N25
N17/N7
N53/N45
N55/N45
N55/N47
N57/N47
N57/N49
N59/N49
N59/N51
N61/N51
N61/N7

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)

Flecha
(mm)

1.410
-

0.00
L/(>1000)

1.904
-

0.00
0.00

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.552
-

0.00

1.372
-

0.00

1.546
-

0.00

1.546
-

0.00

1.611
-

0.00

1.410
-

0.00

2.539
-

0.18
0.35
0.35

1.481
1.481

0.00
0.00
0.00

1.270
-

0.00
L/(>1000)

0.806
-

0.00
L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.806
-

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

1.546
-

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.966
-

L/(>1000)

1.410
-

0.64
L/(>1000)

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

1.546
-

L/(>1000)

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

1.353
-

L/(>1000)

1.208
1.208

0.00
L/(>1000)

0.18

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

1.208
1.208

L/(>1000)

0.09

0.00

0.00
L/(>1000)

2.751
-

L/(>1000)

0.552
-

L/(>1000)

0.966
0.966

L/(>1000)

0.02

0.00

Flecha
(mm)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.966
0.966

L/(>1000)

0.01

0.00

0.000
-

L/(>1000)

0.784
0.784

L/(>1000)

0.00

Pos.
(m)

L/(>1000)

1.693
-

L/(>1000)

0.552
0.552

L/(>1000)

0.64

Flecha
(mm)

1.410
-

L/(>1000)

0.433
0.433

L/(>1000)

0.35

0.000
-

Pos.
(m)

L/(>1000)

1.481
1.481

L/(>1000)

Flecha
(mm)

1.208
1.208

L/(>1000)

0.140
-

Pos.
(m)

0.00

2.1.2.1.- GEOMETRÍA

0.00

2.1.2.1.1.- Barras

L/(>1000)

0.635
-

2.1.2. Corretges (noves) coberta gran

L/(>1000)

2.1.2.1.1.1.- Descripción
Descripción
Material
Tipo

Barra
Designación (Ni/Nf)

Acero conformado

S275

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
βxy
(m)

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N7/N6

N7/N6 CF-225x2.5 (C)

4.016

1.00 1.00 2.008

N9/N8

N9/N8 CF-225x2.5 (C)

2.008

0.50 1.00

N5/N4

N5/N4 CF-225x2.5 (C)

6.025

1.00 1.00 1.988

-

N13/N14 N13/N14 CF-225x2.5 (C)

7.955

1.00 1.00 1.989

-

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.2.- CARGAS
2.1.2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

se utiliza.
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− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

Cargas en barras

valor de la carga en el punto donde termina (L2).

Valores
Barra

− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

Hipótesis

Tipo

Posición
L1
(m)

Dirección

L2
(m)

P1

P2

− Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

N13/N14 Q 1

Faja

0.063

-

0.000 6.025 Globales 0.000 0.000 -1.000

Ejes

X

Y

Z

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

N13/N14 Q 1

Triangular Izq. 0.063

-

6.025 7.955 Globales 0.000 0.000 -1.000

2.1.2.3.- RESULTADOS
2.1.2.3.1.- Barras

'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición

2.1.2.3.1.1.- Resistencia
Referencias:

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

Unidades:
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.

− Cargas puntuales: t
− Momentos puntuales: t·m.

Origen de los esfuerzos pésimos:
− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.

− G: Sólo gravitatorias

− Incrementos de temperatura: °C.

− GV: Gravitatorias + viento
− GS: Gravitatorias + sismo
− GVS: Gravitatorias + viento + sismo

Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición
L1
(m)

L2
(m)

-

-

Dirección

P1

P2

N7/N6 Peso propio Uniforme

0.008

-

N7/N6 Peso propio Faja

0.034

-

N7/N6 Peso propio Trapezoidal

0.034 0.017 2.008 4.016 Globales 0.000 0.000 -1.000

X

Y

Z

Faja

0.126

N7/N6 Q 1

Trapezoidal

0.126 0.063 2.008 4.016 Globales 0.000 0.000 -1.000
0.008

-

0.000 2.008 Globales 0.000 0.000 -1.000
-

-

0.034 0.017 0.000 2.008 Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N8 Q 1

0.126 0.063 0.000 2.008 Globales 0.000 0.000 -1.000
-

Barra

Posición
(m)

η
(%)

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

N5/N4 Peso propio Uniforme

0.008

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N6

32.83

2.008

0.000

0.000

0.020

0.000

0.457

0.000

G

Cumple

N5/N4 Peso propio Faja

0.034

-

0.000 4.016 Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N8

5.40

1.004

0.000

0.000

0.010

0.000

0.094

0.000

G

Cumple

N5/N4 Peso propio Trapezoidal

0.034 0.017 4.016 6.025 Globales 0.000 0.000 -1.000

N5/N4

77.06

3.012

0.000

0.000

0.013

0.000

1.077

0.000

G

Cumple

N5/N4 Q 1

Faja

0.126

N13/N14

70.18

3.978

0.000

0.000

0.009

0.000

0.980

0.000

G

Cumple

N5/N4 Q 1

Trapezoidal

0.126 0.063 4.016 6.025 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

Comprobación de resistencia

Globales 0.000 0.000 -1.000

N9/N8 Peso propio Trapezoidal
Trapezoidal

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.000 2.008 Globales 0.000 0.000 -1.000

N7/N6 Q 1

N9/N8 Peso propio Uniforme

-

Ejes

0.000 4.016 Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N14 Peso propio Uniforme

0.008

-

N13/N14 Peso propio Faja

0.017

-

0.000 6.025 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N13/N14 Peso propio Triangular Izq. 0.017

-

6.025 7.955 Globales 0.000 0.000 -1.000

2.1.2.3.1.2.- Flechas
Referencias:

Sallarès i Pla, 123 Baixos ּ◌ 08202 Sabadell (BCN) ּ◌ Tel.Fax: 937272494-661857629
marcb@bauenginyeria.com www.bauenginyeria.com
www.bauenginyeria.com

Sallarès i Pla, 123 Baixos ּ◌ 08202 Sabadell (BCN) ּ◌ Tel.Fax: 937272494-661857629
marcb@bauenginyeria.com www.bauenginyeria.com
www.bauenginyeria.com

Página 19

Página 20

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

2.1.3. Encavallada (existent) coberta petita

Flechas

Grupo

N7/N6
N9/N8
N5/N4
N13/N14

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)

Flecha
(mm)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00
0.00

0.000
-

0.00
L/(>1000)

3.09
0.17
16.20

3.978
3.978

25.69
L/309.7

0.00
0.00
0.00

0.000
-

0.13
L/(>1000)

3.012
3.012

0.00
L/(>1000)

2.30
L/(>1000)

1.004
1.004

L/(>1000)

Flecha
(mm)

2.008
2.008

L/(>1000)

0.000
-

Pos.
(m)

L/(>1000)

0.000
-

L/371.9

Flecha
(mm)

0.000
-

L/(>1000)

3.012
3.012

Pos.
(m)

L/(>1000)

1.004
1.004

L/(>1000)

Flecha
(mm)

2.008
2.008

L/(>1000)

0.000
-

Pos.
(m)

12.11
L/497.5

3.978
3.978

18.26
L/435.6

2.1.3.1.- GEOMETRÍA
2.1.3.1.1.- Barras
2.1.3.1.1.1.- Descripción
Descripción
Material
Tipo

Designación

Acero
laminado

S275

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

N101/N100 N101/N100 2xUPN 120([]) (UPN)
N106/N105 N106/N105 2xUPN 120([]) (UPN)

2.600

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

1.00 1.00

-

-

2.600

1.00 1.00

-

-

#70x4 (Huecos
cuadrados)

1.114

1.00 1.00

-

-

#70x4 (Huecos
N135/N134 N105/N100
cuadrados)

0.580

1.00 1.00

-

-

N134/N130 N105/N100

#70x4 (Huecos
cuadrados)

1.420

1.00 1.00

-

-

N130/N129 N105/N100

#70x4 (Huecos
cuadrados)

1.880

1.00 1.00

-

-

#70x4 (Huecos
N129/N128 N105/N100
cuadrados)

1.880

1.00 1.00

-

-

#70x4 (Huecos
N128/N108 N105/N100
cuadrados)

0.940

1.00 1.00

-

-

N108/N131 N105/N100

#70x4 (Huecos
cuadrados)

0.940

1.00 1.00

-

-

N131/N132 N105/N100

#70x4 (Huecos
cuadrados)

1.880

1.00 1.00

-

-

#70x4 (Huecos
N132/N133 N105/N100
cuadrados)

1.880

1.00 1.00

-

-

#70x4 (Huecos
N133/N136 N105/N100
cuadrados)

1.420

1.00 1.00

-

-

N136/N137 N105/N100

#70x4 (Huecos
cuadrados)

0.580

1.00 1.00

-

-

N137/N100 N105/N100

#70x4 (Huecos
cuadrados)

1.114

1.00 1.00

-

-

#80x5 (Huecos
N100/N149 N100/N109
cuadrados)

0.200

1.00 1.00

-

-

N105/N135 N105/N100
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N149/N138 N100/N109

Perfil(Serie)
#80x5 (Huecos
cuadrados)

Descripción
Longitud
βxy
(m)
0.887

βxz

1.00 1.00

LbSup. LbInf.
(m) (m)
-

Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
βxy
(m)

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

-

N132/N141 N132/N141

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.307

1.00 1.00

-

-

1.307

1.00 1.00

-

-

#80x5 (Huecos
N138/N140 N100/N109
cuadrados)

1.161

1.00 1.00

-

-

O-50x3 (Huecos
N133/N141 N133/N141
redondos)

N140/N141 N100/N109

#80x5 (Huecos
cuadrados)

1.906

1.00 1.00

-

-

N133/N140 N133/N140

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.043

1.00 1.00

-

-

N141/N142 N100/N109

#80x5 (Huecos
cuadrados)

1.927

1.00 1.00

-

-

N136/N140 N136/N140

O-50x3 (Huecos
redondos)

0.701

1.00 1.00

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

#80x5 (Huecos
N142/N109 N100/N109
cuadrados)

1.927

1.00 1.00

-

-

#80x5 (Huecos
N105/N147 N105/N109
cuadrados)

0.200

1.00 1.00

-

-

N147/N139 N105/N109

#80x5 (Huecos
cuadrados)

0.887

1.00 1.00

-

-

N139/N143 N105/N109

#80x5 (Huecos
cuadrados)

1.161

1.00 1.00

-

-

#80x5 (Huecos
N143/N144 N105/N109
cuadrados)

1.906

1.00 1.00

-

-

N144/N145 N105/N109

#80x5 (Huecos
cuadrados)

1.927

1.00 1.00

-

-

N145/N109 N105/N109

#80x5 (Huecos
cuadrados)

1.927

1.00 1.00

-

-

N137/N138 N137/N138

O-50x3 (Huecos
redondos)

0.243

1.00 1.00

-

-

N135/N139 N135/N139

O-50x3 (Huecos
redondos)

0.243

1.00 1.00

-

-

N134/N139 N134/N139

O-50x3 (Huecos
redondos)

0.676

1.00 1.00

-

-

O-50x3 (Huecos
N136/N138 N136/N138
redondos)

0.676

1.00 1.00

-

-

− Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

O-50x3 (Huecos
N134/N143 N134/N143
redondos)

0.701

1.00 1.00

-

-

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.043

1.00 1.00

-

-

O-50x3 (Huecos
N130/N144 N130/N144
redondos)

1.307

1.00 1.00

-

-

N129/N144 N129/N144

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.307

1.00 1.00

-

-

N129/N145 N129/N145

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.628

1.00 1.00

-

-

− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

N128/N145 N128/N145

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.628

1.00 1.00

-

-

y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

N128/N109 N128/N109

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.986

1.00 1.00

-

-

N131/N109 N131/N109

O-50x3 (Huecos
redondos)

1.986

1.00 1.00

-

-

O-50x3 (Huecos
N131/N142 N131/N142
redondos)

1.628

1.00 1.00

-

-

− Momentos puntuales: t·m.

O-50x3 (Huecos
N132/N142 N132/N142
redondos)

1.628

1.00 1.00

-

-

− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.

N130/N143 N130/N143

2.1.3.2.- CARGAS
2.1.3.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

se utiliza.
− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

valor de la carga en el punto donde termina (L2).
− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

Unidades:
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− Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores
Barra

Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

N101/N100 Peso propio Uniforme

0.027

-

-

-

N106/N105 Peso propio Uniforme

0.027

-

-

N105/N135 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

N135/N134 Peso propio Uniforme

0.008

-

N134/N130 Peso propio Uniforme

0.008

N130/N129 Peso propio Uniforme

Dirección
Ejes

X

Y

Z

Hipótesis

Tipo

P1

P2

Posición
L1
(m)

L2
(m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N141/N142 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N141/N142 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N141/N142 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.011

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N142/N109 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.925 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N142/N109 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.925 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N142/N109 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.925 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N142/N109 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.925 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N105/N147 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N147/N139 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N129/N128 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N147/N139 Peso propio Triangular Der. 0.010

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N128/N108 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N147/N139 Peso propio Triangular Der. 0.010

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N108/N131 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N147/N139 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N131/N132 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N147/N139 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N132/N133 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 Peso propio Uniforme

0.011

-

N133/N136 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 Peso propio Faja

0.011

-

N136/N137 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 Peso propio Trapezoidal

0.012 0.023 0.221 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N137/N100 Peso propio Uniforme

0.008

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 Peso propio Trapezoidal

0.013 0.023 0.229 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N100/N149 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 Peso propio Faja

0.011

N149/N138 Peso propio Uniforme

0.011

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 N 1

Trapezoidal

0.017 0.031 0.221 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N149/N138 Peso propio Triangular Der. 0.010

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 N 1

Faja

0.015

-

0.000 0.221 Globales 0.000 0.000 -1.000

N149/N138 Peso propio Triangular Der. 0.010

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 N 1

Faja

0.015

-

0.000 0.229 Globales 0.000 0.000 -1.000

N149/N138 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N139/N143 N 1

Trapezoidal

0.017 0.031 0.229 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N149/N138 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.887 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 Peso propio Uniforme

N138/N140 Peso propio Uniforme

0.011

-

N143/N144 Peso propio Triangular Der. 0.010

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.000 0.221 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.000 0.229 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.000 0.891 Globales 0.000 0.000 -1.000

N138/N140 Peso propio Faja

0.011

-

0.000 0.229 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 Peso propio Trapezoidal

0.010 0.021 0.891 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000

N138/N140 Peso propio Trapezoidal

0.013 0.023 0.229 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 Peso propio Trapezoidal

0.010 0.021 0.891 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000

N138/N140 Peso propio Trapezoidal

0.012 0.023 0.221 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 Peso propio Triangular Der. 0.010

N138/N140 Peso propio Faja

0.011

0.000 0.221 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 N 1

Trapezoidal

N138/N140 N 1

Trapezoidal

0.017 0.031 0.229 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.891 Globales 0.000 0.000 -1.000

N138/N140 N 1

Faja

0.015

-

0.000 0.229 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.891 Globales 0.000 0.000 -1.000

N138/N140 N 1

Faja

0.015

-

0.000 0.221 Globales 0.000 0.000 -1.000

N143/N144 N 1

Trapezoidal

N138/N140 N 1

Trapezoidal

0.017 0.031 0.221 1.161 Globales 0.000 0.000 -1.000

N144/N145 Peso propio Uniforme

0.011

-

0.011

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N144/N145 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N140/N141 Peso propio Triangular Der. 0.010

-

0.000 0.888 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

-

N140/N141 Peso propio Uniforme

-

-

-

0.011

-

-

N142/N109 Peso propio Uniforme

-

0.000 0.891 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.013 0.029 0.891 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.013 0.029 0.891 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000
-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N144/N145 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N140/N141 Peso propio Trapezoidal

0.010 0.021 0.888 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000

N144/N145 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N140/N141 Peso propio Trapezoidal

0.010 0.021 0.888 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000

N144/N145 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N140/N141 Peso propio Triangular Der. 0.010

-

N145/N109 Peso propio Uniforme

0.000 0.888 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

N145/N109 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N140/N141 N 1

Trapezoidal

N140/N141 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.888 Globales 0.000 0.000 -1.000

N145/N109 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N140/N141 N 1

Triangular Der. 0.013

-

0.000 0.888 Globales 0.000 0.000 -1.000

N145/N109 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N140/N141 N 1

Trapezoidal

0.013 0.029 0.888 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000

N145/N109 N 1

Triangular Der. 0.029

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.011

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N137/N138 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N141/N142 Peso propio Triangular Der. 0.022

-

0.000 1.927 Globales 0.000 0.000 -1.000

N135/N139 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N141/N142 Peso propio Uniforme

0.013 0.029 0.888 1.906 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.011

-

-
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición
L2
(m)

Dirección

P1

P2

L1
(m)

N134/N139 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N136/N138 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N134/N143 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N130/N143 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N130/N144 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N129/N144 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N129/N145 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N128/N145 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N128/N109 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N131/N109 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N131/N142 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N132/N142 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N132/N141 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Ejes

X

Y

Z

Comprobación de resistencia
Barra

η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

N101/N100

13.65

0.000

-5.216

-0.043

0.052

0.000

0.134

-0.112

G

N106/N105

13.65

0.000

-5.216

0.043

-0.052

0.000

-0.134

0.112

G

Cumple
Cumple

N105/N135

66.69

1.114

11.599

0.000

-0.140

0.000

0.162

0.000

G

Cumple

N135/N134

66.40

0.000

11.522

0.000

0.203

0.000

0.162

0.000

G

Cumple

N134/N130

47.46

0.000

11.028

0.000

0.007

0.000

0.043

0.000

G

Cumple

N130/N129

27.63

0.000

6.509

0.000

0.001

0.000

0.023

0.000

G

Cumple

N129/N128

17.63

0.752

4.513

0.000

0.000

0.000

0.005

0.000

G

Cumple

N128/N108

13.58

0.940

3.528

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N108/N131

13.58

0.000

3.528

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N131/N132

17.63

1.128

4.513

0.000

0.000

0.000

0.005

0.000

G

Cumple

N132/N133

27.63

1.880

6.510

0.000

-0.001

0.000

0.023

0.000

G

Cumple
Cumple

N133/N141 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N133/N140 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N133/N136

47.47

1.420

11.029

0.000

-0.007

0.000

0.043

0.000

G

N136/N140 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N136/N137

66.41

0.580

11.523

0.000

-0.203

0.000

0.162

0.000

G

Cumple

N137/N100

66.70

0.000

11.599

0.000

0.140

0.000

0.162

0.000

G

Cumple

N100/N149

74.06

0.200

-12.470

0.006

-2.298

0.000

0.460

-0.001

G

Cumple

N149/N138

95.15

0.000

-18.915

-0.001

0.341

-0.034

0.425

0.007

G

Cumple

N138/N140

72.29

0.774

-18.702

-0.001

-0.003

-0.034

0.146

0.008

G

Cumple

2.1.3.3.1.1.- Resistencia

N140/N141

94.86

1.906

-17.163

0.000

0.303

-0.032

-0.247

0.007

G

Cumple

Referencias:

N141/N142

62.91

0.000

-9.724

0.002

0.139

-0.002

0.239

0.007

G

Cumple

N142/N109

20.04

1.927

-4.263

0.001

0.121

0.000

-0.040

0.000

G

Cumple

N105/N147

74.06

0.200

-12.469

0.006

-2.298

0.000

0.460

-0.001

G

Cumple

N147/N139

95.14

0.000

-18.914

-0.001

0.340

-0.034

0.425

0.007

G

Cumple

N139/N143

72.29

0.774

-18.701

-0.001

-0.003

-0.034

0.146

0.008

G

Cumple

N143/N144

94.86

1.906

-17.163

0.000

0.303

-0.032

-0.247

0.007

G

Cumple

N144/N145

62.90

0.000

-9.724

0.002

0.139

-0.002

0.239

0.007

G

Cumple

N145/N109

20.04

1.927

-4.263

0.001

0.121

0.000

-0.040

0.000

G

Cumple

N137/N138

2.97

0.000

-0.351

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N135/N139

2.97

0.000

-0.351

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N134/N139

2.30

0.338

-0.220

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N136/N138

2.31

0.338

-0.220

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N134/N143

3.53

0.350

0.403

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N130/N143

39.36

0.521

-3.279

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N130/N144

19.53

0.653

2.262

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N129/N144

23.52

0.653

-1.628

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N129/N145

12.59

0.814

1.429

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N128/N145

17.70

0.814

-0.953

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N128/N109

8.38

0.993

0.918

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N131/N109

8.38

0.993

0.918

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N131/N142

17.71

0.814

-0.953

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N132/N142

12.59

0.814

1.429

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

2.1.3.3.- RESULTADOS
2.1.3.3.1.- Barras

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda
la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
− G: Sólo gravitatorias
− GV: Gravitatorias + viento
− GS: Gravitatorias + sismo
− GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se
cumple que η ≤ 100 %.
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Flechas

Comprobación de resistencia
Barra

Esfuerzos pésimos

Posición
(m)

η
(%)

N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

N132/N141

23.52

0.653

-1.628

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N133/N141

19.53

0.653

2.262

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N133/N140

39.36

0.521

-3.279

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N136/N140

3.53

0.350

0.403

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

Referencias:

Flechas

N101/N100
N106/N105
N105/N100
N100/N109
N105/N109
N137/N138
N135/N139
N134/N139
N136/N138
N134/N143
N130/N143
N130/N144
N129/N144
N129/N145
N128/N145

N131/N109

N132/N142

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor
pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Pos.
(m)

Flecha
(mm)

1.083
1.083

0.26
L/(>1000)

1.083
1.083

0.26
0.00

3.582
3.582

1.31
L/(>1000)

3.582
3.582

1.31

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.507
-

0.00

0.526
-

0.00
L/(>1000)

0.695
-

0.00

0.871
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00

1.017
1.221

0.00
L/(>1000)

0.814

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.507
-

0.00
L/(>1000)

0.526
-

0.02
L/(>1000)

0.695
-

0.04
L/(>1000)

0.871
-

0.04
L/(>1000)

0.814
0.814

0.00

0.00

0.653
0.653

3.582
3.582

L/(>1000)

0.653
0.653

L/(>1000)

10.32

0.521
0.521

3.582
3.582

L/776.0

0.350
0.350

L/(>1000)

10.32

0.338
0.338

11.010
11.010

L/776.0

0.338
0.338

L/(>1000)

19.53

0.122
0.122

1.083
1.083

L/800.3

0.122
0.122

L/(>1000)

0.26

2.248
2.248

1.083
1.083

L/(>1000)

2.248
2.248

L/(>1000)

0.26

7.814
7.814

Pos.
(m)

L/(>1000)

1.083
1.083

L/(>1000)

Flecha
(mm)

1.083
1.083

L/(>1000)

11.010
11.010

Pos.
(m)

0.000
-

0.07
L/(>1000)

1.017
-

0.07

N132/N141
N133/N141
N133/N140

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz

0.000

Flecha
(mm)
0.13
L/(>1000)
0.13
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.68
L/(>1000)
0.68
L/(>1000)
0.00

Pos.
(m)
1.083
1.083

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

0.000

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.526
-

0.04
0.02

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.871
-

L/(>1000)

0.350
0.350

0.000
-

L/(>1000)

0.521
0.521

0.00
L/(>1000)

0.04
L/(>1000)

0.653
0.653

-

0.526
-

0.407

L/(>1000)
0.00

-

0.00
L/(>1000)

0.695

L/(>1000)
0.00

0.00
L/(>1000)

1.089

L/(>1000)
0.00

0.00
L/(>1000)

0.653

L/(>1000)
0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)
0.00

0.00
L/(>1000)

-

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

-

0.00
L/(>1000)

0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)

0.407

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

1.017

0.000

L/(>1000)
0.00

0.00
L/(>1000)

0.00

0.218

L/(>1000)

0.871
-

0.07
L/(>1000)

0.653
0.653

-

-

L/(>1000)

0.653

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)
0.00

L/(>1000)

5.28

0.000

L/(>1000)

0.000
-

0.07
L/(>1000)

0.814
0.814

-

0.000

L/(>1000)

0.175

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

1.391

0.00

5.28

0.169

L/(>1000)

1.221
-

0.13
L/(>1000)

0.814
0.814

-

L/(>1000)

Flecha
(mm)

L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.000

Pos.
(m)

9.92

0.000

L/(>1000)

1.221
-

L/(>1000)

0.993
0.993

0.13

Flecha
(mm)

L/(>1000)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

L/(>1000)

0.993
0.993

Pos.
(m)

0.13

2.248
2.248

L/(>1000)

0.397
-

0.814
0.00

Flecha
(mm)

L/(>1000)

2.248
2.248

L/(>1000)

1.391
-

Pos.
(m)

0.13

7.814
7.814

N136/N140

Flecha
(mm)

L/(>1000)

1.083
1.083

L/(>1000)
0.00

Flecha
(mm)

Pos.
(m)
-

N128/N109

N131/N142

2.1.3.3.1.2.- Flechas

Grupo

Grupo

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz

0.00
L/(>1000)
0.00
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− Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

2.1.4. Corretges (noves) coberta petita

'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:
− Cargas puntuales: t
− Momentos puntuales: t·m.
− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.

2.1.4.1.- GEOMETRÍA

− Incrementos de temperatura: °C.

2.1.4.1.1.- Barras
2.1.4.1.1.1.- Descripción
Descripción
Material
Tipo

Barra Pieza
Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf)

Acero conformado

S235

Perfil(Serie)

Longitud
βxy
(m)

βxz

Cargas en barras

LbSup. LbInf.
(m) (m)

N2/N4 N2/N4 CF-200x2.5 (C)

2.659

1.00 1.00 2.659

-

N1/N3 N1/N3 CF-200x2.5 (C)

5.317

1.00 1.00 2.800

-

Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

N2/N4 Peso propio Uniforme

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

Posición

P1

P2

L1
(m)

L2
(m)

0.007

-

-

-

Dirección
Ejes

X

Y

Z

Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N4 Peso propio Trapezoidal 0.012 0.024 0.000 1.329 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 Peso propio Trapezoidal 0.024 0.012 1.329 2.659 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 Q 1

Trapezoidal 0.042 0.084 0.000 1.329 Globales 0.000 0.000 -1.000

N2/N4 Q 1

Trapezoidal 0.084 0.042 1.329 2.659 Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N3 Peso propio Uniforme

0.007

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N3 Peso propio Trapezoidal 0.012 0.024 0.000 1.329 Globales 0.000 0.000 -1.000

2.1.4.2.- CARGAS

N1/N3 Peso propio Trapezoidal 0.024 0.012 3.988 5.317 Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 Peso propio Faja

2.1.4.2.1.- Barras

0.024

-

1.329 3.988 Globales 0.000 0.000 -1.000

N1/N3 Q 1

Trapezoidal 0.042 0.084 0.000 1.329 Globales 0.000 0.000 -1.000

Referencias:

N1/N3 Q 1

Faja

'P1', 'P2':

N1/N3 Q 1

Trapezoidal 0.084 0.042 3.988 5.317 Globales 0.000 0.000 -1.000

− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

0.084

-

1.329 3.988 Globales 0.000 0.000 -1.000

2.1.4.3.- RESULTADOS

se utiliza.

2.1.4.3.1.- Barras
− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

2.1.4.3.1.1.- Resistencia

valor de la carga en el punto donde termina (L2).

Referencias:

− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
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Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

2.1.5. Corretges (existents) coberta petita

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
− G: Sólo gravitatorias
− GV: Gravitatorias + viento
− GS: Gravitatorias + sismo
− GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.

2.1.5.1.- GEOMETRÍA
2.1.5.1.1.- Barras
Comprobación de resistencia
η
(%)

Barra

2.1.5.1.1.1.- Descripción

Esfuerzos pésimos

Posición
(m)

N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Origen

Mz
(t·m)

Descripción

Estado
Material

N2/N4

37.90

1.329

0.000

0.000

0.000

0.000

0.119

0.038

G

Cumple

Tipo

Designación

N1/N3

98.95

2.659

0.000

0.000

0.000

0.000

0.569

0.000

G

Cumple

Acero
laminado

S275

-

0.839

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N262/N263 N116/N143
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N263/N264 N116/N143
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N264/N265 N116/N143
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N266/N267 N116/N143
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0.41

#40x3 (Huecos
N267/N268 N116/N143
cuadrados)

N2/N4

0.840

1.00 1.00

-

-

7.85

#40x3 (Huecos
N268/N143 N116/N143
cuadrados)

N1/N3

0.615

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.770

1.00 1.00

-

-

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz

1.329
1.329

2.22
L/(>1000)

0.000
-

1.329
0.00

L/(>1000)

1.329

0.57
L/(>1000)

2.659
2.659

Pos.
(m)

L/494.7

1.329
1.329

10.75

Flecha
(mm)
1.61
L/(>1000)

0.000
-

Pos.
(m)
1.329
0.00

L/(>1000)

Flecha
(mm)

1.329
L/(>1000)

2.659
2.659

LbSup. LbInf.
(m) (m)
-

Flechas

Flecha
(mm)

βxz

1.00 1.00

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Pos.
(m)

Longitud
βxy
(m)
0.614

N116/N260 N116/N143

N261/N262 N116/N143

Flecha
(mm)

Perfil(Serie)

#40x3 (Huecos
N260/N261 N116/N143
cuadrados)

Referencias:

Pos.
(m)

Pieza
(Ni/Nf)

#40x3 (Huecos
cuadrados)

2.1.4.3.1.2.- Flechas

Grupo

Barra
(Ni/Nf)

L/677.7

N265/N266 N116/N143

N146/N164 N146/N147
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N164/N165 N146/N147

Perfil(Serie)
#40x3 (Huecos
cuadrados)

Descripción
Longitud
βxy
(m)
0.840

βxz

1.00 1.00

LbSup. LbInf.
(m) (m)
-

Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
βxy
(m)

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

-

N157/N170 N157/N170

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

0.623

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N165/N166 N146/N147
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N158/N170 N158/N170
redondos)

N166/N167 N146/N147

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

N158/N171 N158/N171

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N167/N168 N146/N147

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

N159/N171 N159/N171

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

-

0-30x2 (Huecos
N159/N172 N159/N172
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

0.623

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N168/N169 N146/N147
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

#40x3 (Huecos
N169/N170 N146/N147
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N160/N172 N160/N172
redondos)

N170/N171 N146/N147

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

N160/N173 N160/N173

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N171/N172 N146/N147

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

N161/N173 N161/N173

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

-

0-30x2 (Huecos
N161/N174 N161/N174
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

0.623

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N172/N173 N146/N147
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

#40x3 (Huecos
N173/N174 N146/N147
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N162/N174 N162/N174
redondos)

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

N162/N175 N162/N175

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

-

0-30x2 (Huecos
N163/N175 N163/N175
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

-

#40x3 (Huecos
N162/N163 N162/N163
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0.840

1.00 1.00

-

-

N174/N175 N146/N147

#40x3 (Huecos
N175/N147 N146/N147
cuadrados)
0-30x2 (Huecos
N150/N146 N150/N146
redondos)

0.764
0.578

1.00 1.00
1.00 1.00

-

0-30x2 (Huecos
N150/N164 N150/N164
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N161/N162 N161/N162
cuadrados)

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N160/N161 N160/N161

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

-

#40x3 (Huecos
N159/N160 N159/N160
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

-

#40x3 (Huecos
N158/N159 N158/N159
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0.840

1.00 1.00

-

-

N152/N164 N152/N164

0-30x2 (Huecos
N152/N165 N152/N165
redondos)
0-30x2 (Huecos
N153/N165 N153/N165
redondos)

0.623
0.623

1.00 1.00
1.00 1.00

-

0-30x2 (Huecos
N153/N166 N153/N166
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N157/N158 N157/N158
cuadrados)

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N156/N157 N156/N157

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

-

#40x3 (Huecos
N155/N156 N155/N156
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

-

#40x3 (Huecos
N154/N155 N154/N155
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0.840

1.00 1.00

-

-

N154/N166 N154/N166

0-30x2 (Huecos
N154/N167 N154/N167
redondos)
0-30x2 (Huecos
N155/N167 N155/N167
redondos)

0.623
0.623

1.00 1.00
1.00 1.00

-

0-30x2 (Huecos
N155/N168 N155/N168
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N153/N154 N153/N154
cuadrados)

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N152/N153 N152/N153

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

-

#40x3 (Huecos
N150/N152 N150/N152
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

-

0-30x2 (Huecos
N163/N147 N163/N147
redondos)

0.574

1.00 1.00

-

-

N156/N168 N156/N168

0-30x2 (Huecos
N156/N169 N156/N169
redondos)
0-30x2 (Huecos
N157/N169 N157/N169
redondos)

0.623
0.623

1.00 1.00
1.00 1.00

-
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Descripción
Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

N259/N116 N259/N116

Perfil(Serie)
0-30x2 (Huecos
redondos)

Descripción
Longitud
βxy
(m)
0.500

βxz

1.00 1.00

LbSup. LbInf.
(m) (m)
-

Material
Tipo

Designación

Barra
(Ni/Nf)

Pieza
(Ni/Nf)

Perfil(Serie)

Longitud
βxy
(m)

βxz

LbSup. LbInf.
(m) (m)

-

N256/N255 N256/N255

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

0.840

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N259/N260 N259/N260
redondos)

0.622

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N257/N256 N257/N256
cuadrados)

N258/N260 N258/N260

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.622

1.00 1.00

-

-

N258/N257 N258/N257

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

N258/N261 N258/N261

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N259/N258 N259/N258

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.838

1.00 1.00

-

-

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

0-30x2 (Huecos
N257/N261 N257/N261
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N257/N262 N257/N262
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N256/N262 N256/N262

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N256/N263 N256/N263

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N255/N263 N255/N263
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N255/N264 N255/N264

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N254/N264 N254/N264

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N254/N265 N254/N265

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N253/N265 N253/N265

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N253/N266 N253/N266

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N252/N266 N252/N266
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

− Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

0-30x2 (Huecos
N252/N267 N252/N267
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

0-30x2 (Huecos
N251/N268 N251/N268
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N250/N268 N250/N268

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.623

1.00 1.00

-

-

N250/N143 N250/N143

0-30x2 (Huecos
redondos)

0.500

1.00 1.00

-

-

− Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

N251/N250 N251/N250

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

N252/N251 N252/N251

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

N253/N252 N253/N252

#40x3 (Huecos
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

#40x3 (Huecos
N254/N253 N254/N253
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

− Momentos puntuales: t·m.

#40x3 (Huecos
N255/N254 N255/N254
cuadrados)

0.840

1.00 1.00

-

-

− Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.

N251/N267 N251/N267

2.1.5.2.- CARGAS
2.1.5.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
− Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no

se utiliza.
− Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

valor de la carga en el punto donde termina (L2).
− Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

'L1', 'L2':
− Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

Unidades:
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− Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores
Barra

Cargas en barras
Valores

Posición

Dirección

Hipótesis

Tipo

P1

P2

Posición
L1
(m)

L2
(m)

Dirección
Ejes

X

Y

Z

N268/N143 N 1

Trapezoidal

0.064 0.050 0.000 0.424 Globales 0.000 0.000 -1.000

N268/N143 N 1

Trapezoidal

0.050 0.044 0.424 0.615 Globales 0.000 0.000 -1.000
0.003

-

N146/N164 Peso propio Triangular Der. 0.015

-

0.000 0.649 Globales 0.000 0.000 -1.000

N146/N164 Peso propio Faja

0.017

-

0.649 0.770 Globales 0.000 0.000 -1.000

Triangular Der. 0.020

-

0.000 0.649 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.022

-

0.649 0.770 Globales 0.000 0.000 -1.000

N164/N165 Peso propio Uniforme

0.003

-

0.051 0.064 0.197 0.614 Globales 0.000 0.000 -1.000

N164/N165 Peso propio Trapezoidal

0.018 0.033 0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N260/N261 Peso propio Uniforme

0.003

N164/N165 Peso propio Faja

0.033

N260/N261 Peso propio Trapezoidal

0.048 0.058 0.000 0.423 Globales 0.000 0.000 -1.000

N164/N165 N 1

Trapezoidal

0.024 0.044 0.000 0.643 Globales 0.000 0.000 -1.000

N260/N261 Peso propio Faja

0.061

-

0.423 0.701 Globales 0.000 0.000 -1.000

N164/N165 N 1

Faja

0.044

-

N260/N261 Peso propio Faja

0.064

-

0.701 0.839 Globales 0.000 0.000 -1.000

N165/N166 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N260/N261 N 1

Trapezoidal

0.064 0.077 0.000 0.423 Globales 0.000 0.000 -1.000

N165/N166 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N260/N261 N 1

Faja

0.081

-

0.423 0.701 Globales 0.000 0.000 -1.000

N165/N166 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N260/N261 N 1

Faja

0.086

-

0.701 0.839 Globales 0.000 0.000 -1.000

N166/N167 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N261/N262 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N166/N167 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N261/N262 Peso propio Uniforme

0.064

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N166/N167 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N261/N262 N 1

Uniforme

0.086

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N167/N168 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N262/N263 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N167/N168 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N262/N263 Peso propio Uniforme

0.064

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N167/N168 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N262/N263 N 1

Uniforme

0.086

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N168/N169 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N263/N264 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N168/N169 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N263/N264 Peso propio Uniforme

0.064

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N168/N169 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N263/N264 N 1

Uniforme

0.086

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N169/N170 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N264/N265 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N169/N170 Peso propio Faja

0.033

-

0.000 0.416 Globales 0.000 0.000 -1.000

N264/N265 Peso propio Faja

0.064

-

0.001 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

N169/N170 Peso propio Faja

0.033

-

0.417 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

N264/N265 N 1

0.086

-

0.001 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

N169/N170 N 1

Faja

0.044

-

0.000 0.416 Globales 0.000 0.000 -1.000

N265/N266 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N169/N170 N 1

Faja

0.044

-

0.417 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

N265/N266 Peso propio Uniforme

0.064

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N170/N171 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N265/N266 N 1

Uniforme

0.086

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N170/N171 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N266/N267 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N170/N171 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N266/N267 Peso propio Uniforme

0.064

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N171/N172 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N266/N267 N 1

Uniforme

0.086

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N171/N172 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N267/N268 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N171/N172 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N267/N268 Peso propio Faja

0.064

-

0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 -1.000

N172/N173 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N267/N268 Peso propio Faja

0.061

-

0.140 0.424 Globales 0.000 0.000 -1.000

N172/N173 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N267/N268 Peso propio Trapezoidal

0.058 0.048 0.424 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

N172/N173 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N267/N268 N 1

Faja

0.086

-

0.000 0.140 Globales 0.000 0.000 -1.000

N173/N174 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N267/N268 N 1

Faja

0.081

-

0.140 0.424 Globales 0.000 0.000 -1.000

N173/N174 Peso propio Uniforme

0.033

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N267/N268 N 1

Trapezoidal

0.077 0.064 0.424 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

N173/N174 N 1

Uniforme

0.044

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N268/N143 Peso propio Uniforme

0.003

N174/N175 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N268/N143 Peso propio Trapezoidal

0.048 0.038 0.000 0.424 Globales 0.000 0.000 -1.000

N174/N175 Peso propio Faja

0.033

-

N268/N143 Peso propio Trapezoidal

0.038 0.033 0.424 0.615 Globales 0.000 0.000 -1.000

N174/N175 Peso propio Trapezoidal

0.033 0.018 0.191 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

Barra

Hipótesis

Tipo

P1

P2

N116/N260 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

N116/N260 Peso propio Trapezoidal

0.033 0.038 0.000 0.197 Globales 0.000 0.000 -1.000

N146/N164 N 1

N116/N260 Peso propio Trapezoidal

0.038 0.048 0.197 0.614 Globales 0.000 0.000 -1.000

N146/N164 N 1

Faja

N116/N260 N 1

Trapezoidal

0.044 0.051 0.000 0.197 Globales 0.000 0.000 -1.000

N116/N260 N 1

Trapezoidal

Faja

-

-

-

-

L2
(m)
-

N146/N164 Peso propio Uniforme

L1
(m)

-

-

Ejes

X

Y

Z

Globales 0.000 0.000 -1.000

Globales 0.000 0.000 -1.000

Globales 0.000 0.000 -1.000
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-

-

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Globales 0.000 0.000 -1.000

0.643 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000
0.643 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

0.000 0.191 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Cargas en barras

Posición
L1
(m)

L2
(m)

Dirección

Valores
Barra

Hipótesis

Tipo

Posición

P1

P2

P1

P2

N174/N175 N 1

Faja

0.044

-

0.000 0.191 Globales 0.000 0.000 -1.000

N163/N147 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N174/N175 N 1

Trapezoidal

Ejes

X

Y

Z

L2
(m)

Dirección

L1
(m)

Ejes

X

Y

Z

0.044 0.024 0.191 0.840 Globales 0.000 0.000 -1.000

N259/N116 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N175/N147 Peso propio Uniforme

0.003

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N259/N260 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N175/N147 Peso propio Faja

0.016

-

0.000 0.152 Globales 0.000 0.000 -1.000

N258/N260 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N175/N147 Peso propio Triangular Izq. 0.014

-

0.152 0.764 Globales 0.000 0.000 -1.000

N258/N261 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N175/N147 N 1

Faja

0.022

-

0.000 0.152 Globales 0.000 0.000 -1.000

N257/N261 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N175/N147 N 1

Triangular Izq. 0.019

-

0.152 0.764 Globales 0.000 0.000 -1.000

N257/N262 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

-

-

N150/N146 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N256/N262 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N150/N164 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N256/N263 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N152/N164 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N255/N263 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N152/N165 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N255/N264 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N153/N165 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N254/N264 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N153/N166 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N254/N265 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N154/N166 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N253/N265 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N154/N167 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N253/N266 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N155/N167 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N252/N266 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N155/N168 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N252/N267 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N156/N168 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N251/N267 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N156/N169 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N251/N268 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N157/N169 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N250/N268 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N157/N170 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N250/N143 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N158/N170 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N251/N250 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N158/N171 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N252/N251 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N159/N171 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N253/N252 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N159/N172 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N254/N253 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N160/N172 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N255/N254 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N160/N173 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N256/N255 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N161/N173 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N257/N256 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N161/N174 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N258/N257 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N162/N174 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N259/N258 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N162/N175 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N163/N175 Peso propio Uniforme

0.001

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N162/N163 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N161/N162 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N160/N161 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

2.1.5.3.1.1.- Resistencia

N159/N160 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

Referencias:

N158/N159 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N157/N158 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N156/N157 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N155/N156 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N154/N155 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)

N153/N154 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N152/N153 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

N150/N152 Peso propio Uniforme

0.003

-

-

-

Globales 0.000 0.000 -1.000

2.1.5.3.- RESULTADOS
2.1.5.3.1.- Barras

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda
la máxima resistencia de la sección.
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Comprobación de resistencia
Origen de los esfuerzos pésimos:
Barra

− G: Sólo gravitatorias
− GV: Gravitatorias + viento
− GS: Gravitatorias + sismo
− GVS: Gravitatorias + viento + sismo

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se
cumple que η ≤ 100 %.

Comprobación de resistencia
Barra

η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

η
(%)

Posición
(m)

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Origen

Estado

N153/N165

12.06

0.623

0.567

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

N153/N166

16.83

0.000

-0.562

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple
Cumple

N154/N166

9.11

0.623

0.428

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N154/N167

12.63

0.000

-0.421

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N155/N167

6.14

0.623

0.288

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N155/N168

8.45

0.000

-0.282

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N156/N168

3.17

0.623

0.149

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N156/N169

4.27

0.000

-0.142

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N157/N169

0.20

0.623

0.009

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N157/N170

0.09

0.000

-0.003

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N158/N170

3.92

0.000

-0.131

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N158/N171

2.92

0.623

0.137

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N159/N171

8.12

0.000

-0.271

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N159/N172

5.90

0.623

0.277

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N160/N172

12.24

0.000

-0.408

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N160/N173

8.83

0.623

0.415

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N116/N260

13.52

0.614

0.890

0.000

0.065

0.000

-0.009

0.000

G

Cumple

N161/N173

16.68

0.000

-0.556

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N260/N261

12.33

0.839

-0.452

0.000

0.089

0.000

-0.011

0.000

G

Cumple

N161/N174

11.96

0.623

0.562

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N261/N262

25.39

0.000

-1.491

0.000

-0.093

0.000

-0.011

0.000

G

Cumple

N162/N174

19.83

0.000

-0.662

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N262/N263

33.64

0.000

-2.185

0.000

-0.093

0.000

-0.010

0.000

G

Cumple

N162/N175

14.31

0.623

0.672

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N263/N264

37.63

0.000

-2.531

0.000

-0.093

0.000

-0.010

0.000

G

Cumple

N163/N175

26.61

0.000

-0.888

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N264/N265

37.63

0.840

-2.531

0.000

0.093

0.000

-0.010

0.000

G

Cumple

N162/N163

10.76

0.000

1.090

0.000

-0.003

0.000

-0.001

0.000

G

Cumple

N265/N266

33.59

0.840

-2.184

0.000

0.093

0.000

-0.010

0.000

G

Cumple

N161/N162

18.97

0.840

1.989

0.000

0.003

0.000

-0.001

0.000

G

Cumple

N266/N267

25.50

0.840

-1.490

0.000

0.094

0.000

-0.011

0.000

G

Cumple

N160/N161

25.45

0.210

2.742

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N267/N268

12.42

0.000

-0.449

0.000

-0.090

0.000

-0.011

0.000

G

Cumple

N159/N160

30.80

0.210

3.296

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N268/N143

13.14

0.000

0.892

0.000

-0.059

0.000

-0.008

0.000

G

Cumple

N158/N159

34.38

0.420

3.665

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N146/N164

43.76

0.770

4.414

0.000

0.025

0.000

-0.006

0.000

G

Cumple

N157/N158

36.13

0.420

3.846

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N164/N165

35.35

0.840

3.403

0.000

0.046

0.000

-0.007

0.000

G

Cumple

N156/N157

36.05

0.420

3.838

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N165/N166

27.56

0.000

2.552

0.000

-0.049

0.000

-0.007

0.000

G

Cumple

N155/N156

34.16

0.420

3.642

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N166/N167

21.14

0.000

1.885

0.000

-0.049

0.000

-0.006

0.000

G

Cumple

N154/N155

30.43

0.630

3.258

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N167/N168

16.42

0.000

1.407

0.000

-0.049

0.000

-0.006

0.000

G

Cumple

N153/N154

24.91

0.630

2.686

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N168/N169

13.56

0.000

1.117

0.000

-0.049

0.000

-0.006

0.000

G

Cumple

N152/N153

18.53

0.000

1.926

0.000

-0.004

0.000

-0.002

0.000

G

Cumple

N169/N170

12.51

0.000

1.015

0.000

-0.049

0.000

-0.005

0.000

G

Cumple

N150/N152

9.87

0.840

0.978

0.000

0.004

0.000

-0.002

0.000

G

Cumple

N170/N171

13.44

0.840

1.102

0.000

0.049

0.000

-0.006

0.000

G

Cumple

N163/N147

17.47

0.574

0.821

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N171/N172

15.99

0.840

1.376

0.000

0.049

0.000

-0.006

0.000

G

Cumple

N259/N116

18.79

0.500

0.883

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N172/N173

21.35

0.840

1.838

0.000

0.051

0.000

-0.007

0.000

G

Cumple

N259/N260

32.74

0.000

-1.093

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N173/N174

27.33

0.000

2.492

0.000

-0.053

0.000

-0.007

0.000

G

Cumple

N258/N260

19.17

0.622

0.901

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N174/N175

41.23

0.840

3.317

0.000

0.053

0.000

-0.018

0.000

G

Cumple

N258/N261

26.82

0.000

-0.895

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N175/N147

70.34

0.764

4.368

0.000

-0.079

0.000

0.050

0.000

G

Cumple

N257/N261

13.76

0.623

0.646

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N150/N146

15.66

0.578

0.736

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N257/N262

19.20

0.000

-0.641

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N150/N164

23.71

0.000

-0.791

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N256/N262

8.28

0.623

0.389

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N152/N164

15.09

0.623

0.709

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N256/N263

11.48

0.000

-0.383

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N152/N165

20.90

0.000

-0.698

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N255/N263

2.80

0.623

0.132

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple
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Flechas

Comprobación de resistencia
Posición
(m)

η
(%)

Barra

Esfuerzos pésimos
N
(t)

Vy
(t)

Vz
(t)

Mt
(t·m)

My
(t·m)

Origen

Mz
(t·m)

Estado

N255/N264

3.77

0.000

-0.126

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N254/N264

3.78

0.000

-0.126

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N254/N265

2.81

0.623

0.132

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N253/N265

11.49

0.000

-0.384

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N253/N266

8.30

0.623

0.390

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N252/N266

19.20

0.000

-0.641

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N252/N267

13.76

0.623

0.646

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N251/N267

26.88

0.000

-0.897

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N251/N268

19.24

0.623

0.904

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N250/N268

32.57

0.000

-1.087

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N250/N143

18.66

0.500

0.876

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

G

Cumple

N251/N250

10.45

0.210

1.074

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

N252/N251

22.20

0.210

2.288

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N253/N252

30.58

0.210

3.155

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N254/N253

35.59

0.420

3.676

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N255/N254

37.28

0.420

3.850

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N256/N255

35.59

0.420

3.677

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N257/N256

30.59

0.630

3.157

0.000

0.000

0.000

0.003

0.000

G

Cumple

N258/N257

22.21

0.630

2.290

0.000

0.000

0.000

0.002

0.000

G

Cumple

N259/N258

10.50

0.628

1.080

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

G

Cumple

Grupo

N153/N166
N154/N166
N154/N167
N155/N167
N155/N168
N156/N168
N156/N169
N157/N169
N157/N170

N158/N171

Referencias:

N159/N171

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor
pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

N159/N172
N160/N172

Flechas

Grupo

N116/N143
N146/N147
N150/N146
N150/N164
N152/N164
N152/N165

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)

Flecha
(mm)

3.343
3.343

0.18
L/(>1000)

6.230
6.230

L/(>1000)
L/(>1000)

0.467
-

0.00
L/(>1000)

0.467
0.000

L/(>1000)

L/(>1000)

0.311

0.00

0.467

0.00

0.467

0.00

0.000

L/(>1000)

-

L/(>1000)

0.10

L/(>1000)

-

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

N161/N174

2.59

N162/N174

0.00

N162/N175

0.00

N163/N175

0.00

N162/N163

0.00

N161/N162

L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

4.29
L/(>1000)

5.390
5.390

0.00

N160/N173
N161/N173

Flecha
(mm)

4.183
4.183

0.54

0.000
-

Pos.
(m)

L/(>1000)

6.230
6.230

0.00

0.311
0.311

0.00

L/(>1000)

Flecha
(mm)

3.343
3.343

4.93

0.311
0.311

0.00

7.99

0.289
0.289

Pos.
(m)

L/994.3

5.390
5.390

0.00

Flecha
(mm)

3.763
3.763

1.06

0.000
-

Pos.
(m)

L/(>1000)
L/(>1000)
L/(>1000)
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Pos.
(m)
-

N153/N165

N158/N170

2.1.5.3.1.2.- Flechas

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Flecha
(mm)
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)
0.00
0.00

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.000
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.467
-

0.00

0.467
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.01
L/(>1000)

0.630
0.630

0.01
L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)

0.420
0.420

0.00
L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)
L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.467
-

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.467
-

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.210
0.210

0.00
L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.311

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.156

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.311

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

Flecha
(mm)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

0.00

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

Pos.
(m)

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

Flecha
(mm)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

L/(>1000)

0.311
0.311

0.00

0.311
0.311

Pos.
(m)

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

Flecha
(mm)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.000
-

0.311
0.00

0.000
-

Pos.
(m)

0.01
L/(>1000)

0.420
0.420

0.01
L/(>1000)
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Flechas

Grupo

N160/N161
N159/N160
N158/N159
N157/N158
N156/N157
N155/N156
N154/N155
N153/N154
N152/N153
N150/N152
N163/N147
N259/N116
N259/N260
N258/N260
N258/N261
N257/N261
N257/N262
N256/N262
N256/N263
N255/N263
N255/N264
N254/N264
N254/N265
N253/N265

Flechas

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)

Flecha
(mm)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.467
-

L/(>1000)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.467
-

0.00
L/(>1000)

0.467
-

0.00
L/(>1000)

0.000
0.000

0.00
L/(>1000)
0.00

0.311

0.000

0.00

0.000

0.00

0.467

0.00

0.467

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.467

0.00

0.467

-

0.00
L/(>1000)
0.00
0.00

L/(>1000)
L/(>1000)
L/(>1000)
L/(>1000)
L/(>1000)
L/(>1000)
L/(>1000)

0.000

0.420
0.000

0.00

0.000

0.00

0.311

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

0.00

0.000

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

L/(>1000)

-

0.01
L/(>1000)
0.01
L/(>1000)
0.01
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00

0.000

Pos.
(m)
-

N253/N266
N252/N266
N252/N267
N251/N267
N251/N268
N250/N268
N250/N143
N251/N250
N252/N251
N253/N252
N254/N253
N255/N254
N256/N255
N257/N256
N258/N257
N259/N258

Flecha
(mm)
L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)
0.00
0.00

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00
L/(>1000)

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.00

0.000
-

0.11
0.11
0.09
0.06

0.419
0.419

0.00
0.00
0.00
0.00

0.000
-

0.06
L/(>1000)
0.05
L/(>1000)

0.420
0.420

0.00
L/(>1000)

0.06
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.06
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.05
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.03
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.000
-

0.03
L/(>1000)

0.00

0.01
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.00

0.00
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.00

0.00
L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.00

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00
L/(>1000)

0.10

-

L/(>1000)

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.09

0.00

0.00
L/(>1000)

0.311

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.06

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.03

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.00

0.00

0.00
L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.00

0.00

L/(>1000)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.00

0.00

Flecha
(mm)

0.000

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

L/(>1000)

0.00

0.00

0.000
-

L/(>1000)

0.250
0.250

L/(>1000)

0.00

Pos.
(m)

L/(>1000)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.00

Flecha
(mm)

0.000
-

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

L/(>1000)

0.311
0.311

0.00

0.311
0.311

Pos.
(m)

L/(>1000)

0.311
0.311

L/(>1000)

Flecha
(mm)

0.311
0.311

L/(>1000)

0.000
-

0.311
0.00

0.000
-

Pos.
(m)

0.03
L/(>1000)

0.419
0.419

0.01
L/(>1000)

L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)
0.00
L/(>1000)

0.156

L/(>1000)
0.00

L/(>1000)

0.000

L/(>1000)
0.00

0.02

0.000

L/(>1000)
0.00

L/(>1000)

0.000

L/(>1000)
0.00

0.02

0.000

L/(>1000)
0.00

L/(>1000)

0.420

0.00

0.00

0.03

0.420
0.420

0.00

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.03

0.420
0.420

0.00

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.02

0.420
0.420

0.00

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.02

0.420
0.420

0.00

0.000
-

0.00

L/(>1000)

Grupo

0.01
L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.467
-

L/(>1000)

L/(>1000)

Flecha
(mm)

0.420
0.420

0.00

0.467
-

L/(>1000)

0.00

0.000
-

Pos.
(m)

L/(>1000)

0.000
-

0.00

0.311
0.311

0.00

-

L/(>1000)

0.311
0.311

0.000

0.00

0.311
0.311

0.01

-

L/(>1000)

0.311
0.311

0.000

L/(>1000)

0.311
0.311

0.01

-

L/(>1000)

0.311
0.311

0.000

L/(>1000)

0.311
0.311

0.00

0.02

-

L/(>1000)

0.311
0.311

0.00

0.000

L/(>1000)

0.311
0.311

0.00

0.03

-

L/(>1000)

0.311
0.311

0.00

0.000

L/(>1000)

0.311
0.311

0.00

0.04

-

L/(>1000)

0.250
0.250

0.00

0.000

L/(>1000)

0.287
0.287

0.00

0.05

-

L/(>1000)

0.630
0.630

0.00

0.000

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.05

-

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.000

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.05

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.000

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.03

L/(>1000)

Flecha
(mm)

0.000
-

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

0.02

0.420
0.420

0.00

Pos.
(m)

L/(>1000)

0.420
0.420

0.00

Flecha
(mm)

0.420
0.420

0.00

0.000
-

Pos.
(m)

Flecha máxima absoluta xy Flecha máxima absoluta xz Flecha activa absoluta xy Flecha activa absoluta xz
Flecha máxima relativa xy Flecha máxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz

0.00
L/(>1000)
0.00
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3. CONCLUSIONS
-El cordó superior de les encavallades és un tubular quadrat de 80mm. El cordó inferior és un tubular quadrat
de 70mm i les diagonals són tubulars circulars de 30mm. Com que es desconeixen els espessors d’aquests
tubulars es fan les següents suposicions: 80.5, 70.4 i 30.3. Amb les càrregues de l’apartat 1.2.1. compleixen
tots els perfils.
-Les corretges existents són perfils laminats en fred CF200. Com que s’afegirà una corretja per damunt la
actual, se suposa que la corretja actual aguanta el fals sostre i la xapa i aïllant existents (càrrega menor a la
actual ja que no aguantarà la neu) i la nova corretja aguantarà el nou panell sandwitx i la sobrecàrrega de neu.
Amb les càrregues de l’apartat 1.2.1. compleixen tots els perfils. Es procurarà connectar les noves corretges
amb el cordó superior de les encavallades existents. Juntament amb les noves corretges es colocaran unes
tirantilles Ø8 segons l’esquema:
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-Les corretjes existents en forma de gelosia formades per perfils tubulars quadrats de 40.3 i diagonals tubulars
circulars de diametre 30.2, degut a la seva llum, aguantaran tant el fals sostre, xapa i aillant existents, com el
nou panell sandwitx i les noves corretges. Amb les càrregues de l’apartat 1.2.1. compleixen tots els perfils. Es
procurarà connectar les noves corretges CF200.2,5 amb les corretges en forma de gelosia.
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Vi- DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
DCE Justificació Estructures
GR Gestió de residus
ESS Estudi de Seguretat i Salut
CQ Control de Qualitat
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ILEURFLPHQWHQSODTXHVDPERVHQVHDPLDQWJUXL[
SODFDRQGXODGDPP3HUDFRQGXFWHVGLjPHWUH
[[ORQJLWXG









P

7RQHV
IXVWDELJXHVUHXWLOLW]DEOHV



,31K 









,31K 









,31K 









,31K 

















YDULV























DOWUHVHOHPHQWVVXVFHSWLEOHVGHVHUUHXWLOLW]DWV



HQGHUURFSDUFLDO



HQGHUURFSDUFLDO
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(QGHUURF5HKDELOLWDFLy$PSOLDFLy

5($/'(&5(725HJXODGRUGHODSURGXFFLyLJHVWLyGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURF

 P

7LSXVGHUHKDELOLWDFLy
5HKDELOLWDFLyLQWHJUDO



5HIRUPDDIHFWDQWHOHPHQWVHVWUXFWXUDOV



5HIRUPDQRDIHFWDQWHOHPHQWVHVWUXFWXUDOV



5HIRUPDSRFDHQWLWDW





'(&5(7$GRSFLyGHFULWHULVDPELHQWDOVLG HFRHILFLqQFLDDOVHGLILFLV

3HUFHQWDWJHDSUR[LPDWGHOSUHVVXSRVWFRUUHVSRQHQWD
O HQGHUURFGHODUHKDELOLWDFLyUHVSHFWHHOSUHVVXSRVW
G H[HFXFLyGHODUHKDELOLWDFLyHQ Pj[LP

VXSHUItFLHG REUDQRYDHTXLYDOHQW

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHUGH9 )RQW*XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

VXSHUItFLHGHUHIRUPDRUHKDELOLWDFLy


P



5HVLGXVGHUHKDELOLWDFLy FRQVWUXFFLy
6XSHUItFLHHTXLYDOHQW



 P

3HV
WRQHVP

3HVUHVLGXV
WRQHV

9ROXPDSDUHQW
PP

9ROXPDSDUHQW
P

VREUDQWVG H[HFXFLy









REUDGHIjEULFD









IRUPLJy









SHWULV









JXL[RV









DOWUHV

HPEDODWJHV

















IXVWHV









SOjVWLFV









SDSHULFDUWUy

















PHWDOOV

5HVLGXGHUHKDELOLWDFLy FRQVWUXFFLy 





'(&5(75HJXODGRUGHODSURGXFFLyLJHVWLyGHUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLyLHQGHUURF

5HVLGXVGHUHKDELOLWDFLy FRQVWUXFFLy  VXSHUItFLHG REUDQRYDHTXLYDOHQWSHUDOFjOFXOGHUHVLGXV

 W





 P

,'(17,),&$&,Ð'(/ (',),&,
2EUD
6LWXDFLy


(VFROD(O3L

0XQLFLSL

7HUUDVVD

&RPDUFD

9DOOpVRFFLGHQWDO

$9$/8$&,Ð,&$5$&7(5Ì67,48(6'(/65(6,'86
0DWHULDOVG H[FDYDFLy HVFRQVLGHULQRQRUHVLGXVPHVXUDWVVHQVHHVSRQMDPHQW
&RGLILFDFLyUHVLGXV/(5
2UGUH0$0
JUDYDLVRUUDFRPSDFWD
JUDYDLVRUUDVROWD
DUJLOHV
WHUUDYHJHWDO
SHGUDSOq
WHUUHVFRQWDPLQDGHV

DOWUHV

WRWDOVG H[FDYDFLy

3HV

9ROXP





















W

 P

'HVWtGHOHVWHUUHVLPDWHULDOVG H[FDYDFLy
QRHVFRQVLGHUDUHVLGX
(OV PDWHULDOV G H[FDYDFLy TXH HV UHXWLOLW]LQ D OD PDWHL[D REUD R HQ
UHXWLOLW]DFLy
XQD DOWUD G DXWRULW]DGD QR HV FRQVLGHUHQ UHVLGX VHPSUH TXH HO VHX
QRX ~V SXJXL VHU DFUHGLWDW (Q XQD PDWHL[D REUD SRGHQ FRH[LVWLU PDWHL[DREUD
DOWUDREUD
WHUUHVUHXWLOLW]DGHVLWHUUHVSRUWDGHVDDERFDGRU
VL
QR

pVUHVLGX
DERFDGRU

VL

5HVLGXVG HQGHUURF
&RGLILFDFLyUHVLGXV/(5
2UGUH0$0
REUDGHIjEULFD

3HVP
WRQHVP



9ROXPDSDUHQWP

3HV





P P

WRQHV



9ROXPDSDUHQW



P













IRUPLJy











SHWULV











PHWDOOV











IXVWHV











YLGUH











SOjVWLFV











JXL[RV











EHWXPV











ILEURFLPHQW











«««



























WRWDOVG HQGHUURF






 P



 W

5HVLGXVGHFRQVWUXFFLy


3HVP
&RGLILFDFLyUHVLGXV/(5

2UGUH0$0WRQHVP

VREUDQWVG H[HFXFLy
REUDGHIjEULFD
IRUPLJy
SHWULV
JXL[RV
DOWUHV







HPEDODWJHV
IXVWHV
SOjVWLFV
SDSHULFDUWUy
PHWDOOV






9ROXPDSDUHQWP

3HV



WRQHV










P P



9ROXPDSDUHQW

P





















































WRWDOVGHFRQVWUXFFLy



 P

 W

,19(17$5,'(5(6,'863(5,//2626
'LQVO REUDV KDQGHWHFWDWDTXHVWVUHVLGXVSHULOORVRVHOVTXDOVHVVHSDUDUDQLJHVWLRQDUDQSHUVHSDUDWSHUHYLWDUTXHFRQWDPLPLQDOWUHVUHVLGXV

reforma i rehabilitació amb nous fonaments

1/1

0DWHULDOVGHFRQVWUXFFLyTXHFRQWHQHQDPLDQW



5HVLGXVTXHFRQWHQHQKLGURFDUEXUV

DOWUHV

&DORULIXJDW





HVSHFLILFDU



5HVLGXVTXHFRQWHQHQ3&%



HVSHFLILFDU



7HUUHVFRQWDPLQDGHV



HVSHFLILFDU
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(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
(678','(*(67,Ð'(5(6,'86

PLQLPLW]DFLy

(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
JHVWLyIRUDREUD
SUHVVXSRVW

0,1,0,7=$&,Ð

*(67,Ð IRUDREUD HOVUHVLGXVHVJHVWLRQDUDQIRUDG REUDD

352-(&7(GXUDQWO HODERUDFLyGHOSURMHFWHV KDQSUqVOHVVHJHQWVPHVXUHVSHUWDOGHPLQLPLW]DUHOVUHVLGXV




VL



6 KDSUHYLVWUHXWLOLW]DUHQREUDSDUWVGHOVPDWHULDOVTXHHVUHWLUHQ
6 KDQRSWLPLW]DWOHVVHFFLRQVUHVLVWHQWVGHSLODUVMjVVHUHVSDUHWVIRQDPHQWVHWF
/ DGHTXDFLyGHO HGLILFLDOWHUUHQ\JHQHUDXQHTXLOLEULGHPRYLPHQWVGHWHUUHV
(OVLVWHPDFRQVWUXFWLXpVLQGXVWULDOLW]DWLSUHIDEULFDWHVPXQWDHQREUDVHQVHJHQHUDUJDLUHEpUHVLGXV


2%5$DO REUDHVGXUDQDWHUPHOHVDFFLRQVVHJHQWV

VL
VL
VL




(PPDJDW]HPDWJHDGLHQWGHPDWHULDOVLSURGXFWHV
&RQVHUYDFLyGHPDWHULDOVLSURGXFWHVGLQVHOVHXHPEDODWJHRULJLQDOILQVDOPRPHQWGHODVHYDXWLOLW]DFLy
(OVPDWHULDOVJUDQXODUV JUDYHVVRUUHVHWF HVGLSRVLWDUDQHQFRQWHQLGRUVUtJLGVRVREUHVXSHUItFLHVGXUHV



(/(0(176'(&216758&&,Ð5(87,/,7=$%/(6


IXVWDHQELJXHVUHXWLOLW]DEOHV

 W

 P

IXVWDHQOODWHVWDULPHVSDUTXHWVUHXWLOLW]DEOHVRUHFLFODEOHV

 W


 P

 W


 P

DFHUHQSHUILOVUHXWLOLW]DEOHV
DOWUHV


 P

 W

 P

 W

7RWDOG HOHPHQWVUHXWLOLW]DEOHV



*(67,Ð REUD
7HUUHV
([FDYDFLy0RYWHUUHV

9ROXP


P  
WHUUDYHJHWDO
JUDYHVVRUUHVSHGUDSOq
DUJLOHV
DOWUHV
WHUUHVFRQWDPLQDGHV







7RWDO



UHXWLOL]DFLy
DODPDWHL[DREUD






7HUUHVSHUDO DERFDGRU
DDOWUDDXWRULW]DGD






P










6(3$5$&,Ð'(5(6,'86$2%5$&DOVHSDUDULQGLYLGXDOLW]DGDPHQWHQOHVIUDFFLRQVVHJXHQWVVLODJHQHUDFLySHUFDGDVF~G HOOV
DO REUDVXSHUDOHVTXDQWLWDWVGH
5'
)RUPLJy
0DRQVWHXOHVLFHUjPLFV
0HWDOOV
)XVWD
9LGUHV
3OjVWLFV
3DSHULFDUWUy
(VSHFLDOV

WRQHV
3URMHFWH














LQDSUHFLDEOH LQDSUHFLDEOH

FDOVHSDUDU
VL
QR
VL
QR
QR
QR
QR
VL

WLSXVGHUHVLGX
LQHUW
LQHUW
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
QRHVSHFLDO
HVSHFLDO

'LQV HOV UHVLGXV HVSHFLDOV KL KD LQFORVRV HOV HQYDVRV TXH FRQWHQHQ UHVWHV GH PDWqULHV SHULOORVHV YHUQLVVRV SLQWXUHV GLVROYHQWV GHVHQFRIUDQWV HWF L HOV PDWHULDOV
TXHKDJLQHVWDWFRQWDPLQDWVSHUDTXHVWV7RWLVHUGLILFLOPHQWTXDQWLILFDEOHVHVWDQSUHVHQWVDO REUDLHVVHSDUDUDQLWUDFWDUDQDSDUWGHODUHVWDGHUHVLGXV

0DOJUDW QR VHU REOLJDGD SHU WRWV HOV WLSXV GH UHVLGXV V KDQ SUHYLVW RSHUDFLRQV GH GHVWULD L UHFROOLGD VHOHFWLYD GHOV UHVLGXV D
O REUDHQFRQWHQLGRUVRHVSDLVUHVHUYDWVSHOVVHJHQWVUHVLGXV
SURMHFWH
5'
&RQWHQLGRUSHU)RUPLJy

VL

VL

QR

VL

&RQWHQLGRUSHU0HWDOOV

VL

QR

&RQWHQLGRUSHU)XVWHV

QR

VL

,QHUWV &RQWHQLGRUSHU&HUjPLFV PDRQVWHXOHV

&RQWHQLGRUSHU3OjVWLFV

QR

QR

QR

VL

&RQWHQLGRUSHU3DSHULFDUWUy

QR

QR

&RQWHQLGRUSHU*XL[RVLDOWUHVQRHVSHFLDOV

QR

QR

VL

VL

1RHVSHFLDOV &RQWHQLGRUSHU9LGUH

(VSHFLDOV 3HULOORVRV XQFRQWHQLGRUSHUFDGDWLSXVGHUHVLGXHVSHFLDO

$ OD FHOăOD SURMHFWH DSDUHL[HQ SHU GHIHFWH OHV GDGHV GHO 5'  (V SHUPHW OD SRVLELOLWDW G LQFUHPHQWDU OHV IUDFFLRQV TXH VH VHSDUHQ SHU SRGHUQH PLOORUDU
ODJHVWLySHUzHQFDSFDVHVSHUPHWQRVHSDUDUVLHO5'KRREOLJD

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW*XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DGHVHPEUHGH9 )RQW*XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

JHVWLyGLQVREUD

'HJXW D OD PDQFD G HVSDL OHV RSHUDFLRQV GH VHSDUDFLy GH UHVLGXV OHV
UHDOLW]DUjIRUDGHO REUDXQJHVWRUDXWRULW]DW



,QVWDOăODFLRQVGHUHFLFODWJHLRYDORULW]DFLy



'LSzVLWDXWRULW]DWGHWHUUHVHQGHUURFVLUXQHVGHODFRQVWUXFFLy



7LSXVGHUHVLGXL1RPDGUHoDLFRGLGHJHVWRUGHOUHVLGX GHFUHW
WLSXVGHUHVLGX
JHVWRU
DGUHoD

,1(576(63(&,$/6

(&2(48,36$0

FRGLGHOJHVWRU

&DUUHU(VODQ 3ROLJRQ,QGXVWULDOGH6DQWD0DUJDU
H

35(6683267
&RVWRV

6 KDFRQVLGHUDWSHOFjOFXOGHOSUHVVXSRVWHVWLPDWLX



/HVSUHYLVLRQVGHVHSDUDFLyGHO DSDUWDWGHJHVWLyL

&ODVVLILFDFLyDREUDHQWUH½P

8QHVSRQMDPHQWPLJGHWRWWLSXVGHUHVLGXGHO

7UDQVSRUWHQWUH½P PtQLP½








/DGLVWjQFLDPLWMDQDDODERFDGRU.P
(OVUHVLGXVHVSHFLDOVLSHULOORVRVHQELGRQVGHO

&RQWHQLGRUVGHP SHUFDGDWLSXVGHUHVLGX

$ERFDGRUUXQDQHWD VHSDUDGD HQWUH½P

$ERFDGRUUXQDEUXWD EDUUHMDW HQWUH½P

/ORJXHUGHFRQWHQLGRUVLQFOzVHQHOSUHX

*HVWRUWHUUHVHQWUH½P

/DJHVWLyGHWHUUHVLQFORXODVHYDFDUDFWHULW]DFLy

*HVWRUWHUUHVFRQWDPLQDGHVHQWUH½P




(VSHFLDOV QXPWUDQVSRUWVD½WUDQVSRUW








(OVSUHXVUHFROOLWVSHUO 2&7V KDQREWLQJXWGHOVDERFDGRUVLYDORULW]DGRUVGH&DWDOXQ\DTXHKDQVXEPLQLVWUDWGDGHV 
0DOJUDW VHU GH GLILFLO TXDQWLILFDFLy VHPSUH KL KDXUj UHVLGXV HVSHFLDOV D REUD SHU WDQW VHPSUH FDOGUj XQD SUHYLVLy GH QRPEUH GH WUDQVSRUWV SHU OD VHYD FRUUHFWD
JHVWLy
/D FDUDFWHULW]DFLy GH WHUUHV R GH TXDOVHYRO UHVLGX SHUPHW VDEHU DPE H[DFWLWXW TXLQV HOHPHQWV FRQWDPLQDQWV R QR L DPE TXLQHV SURSRUFLRQV KL VyQ SUHVHQWV
GLQVHOFRVWV KDSUHYLVWXQDFDUDFWHULW]DFLyLQGHSHQGHQWPHQWGHOYROXPGHWHUUHV&RVWGHFDGDFDUDFWHULW]DFLyHXURV

5(6,'8

9ROXP

([FDYDFLy

P 

7HUUHV
7HUUHVFRQWDPLQDGHV

&ODVVLILFDFLy 7UDQVSRUW
9DORULW]DGRU$ERFDGRU

 ½P


 ½P














 ½P


UXQDQHWD

&RQVWUXFFLy


 ½P




P  

UXQDEUXWD


 ½P

 ½P

)RUPLJy









0DRQVLFHUjPLFV











3HWULVEDUUHMDWV











0HWDOOV













)XVWD











9LGUHV











3OjVWLFV











3DSHULFDUWUy











*XL[RVLQRHVSHFLDOV











$OWUHV











3HULOORVRV(VSHFLDOV















(OHPHQWV$X[LOLDUV
&DVHWHVG HPPDJDW]HPDWJH



&RPSDFWDGRUHV



0DW[XFDGRUDGHSHWULV



$OWUHVWLSXVGHFRQWHQLGRUV SHUFRQWHQLUOLTXLGVEHXUDGHVGHIRUPLJyHWF





(OSUHVVXSRVWHVWLPDWLXGHODJHVWLyGHUHVLGXVpVGH
(OYROXPGHOVUHVLGXVpVGH

(OSUHVVXSRVWGHODJHVWLyGHUHVLGXVpVGH

 ½
 P



 HXURV
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(QGHUURF5HKDELOLWDFLy
GRFXPHQWDFLyJUjILFD

(678','(*(67,Ð'(5(6,'86

(QGHUURF5HKDELOLWDFLy

CONTENIDOR 9 M

3

&RQWHQLGRUP$SWHSHUDIRUPLJyFHUjPLFVSHWULVLIXVWD

CONTENIDOR 5 M

3

XQLWDWV



XQLWDWV



XQLWDWV



AMB TAPES



&RQWHQLGRUP $SWHSHUDSOjVWLFVSDSHULFDUWUyPHWDOOVLIXVWD

CONTENIDOR 5 M 3



&RQWHQLGRUP $SWHSHUDIRUPLJyFHUjPLFVSHWULVIXVWDLPHWDOOV

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L



&RQWHQLGRU/ $SWHSHUDSDSHULFDUWUySOjVWLFV
XQLWDWV



%LGy/$SWHSHUDUHVLGXVHVSHFLDOV
XQLWDWV


(O 5HLDO 'HFUHW  HVWDEOHL[ TXH FDO IDFLOLWDU SOjQROV GH OHV LQVWDOăODFLRQV SUHYLVWHV SHU D HPPDJDW]HPDWJH PDQHLJ VHSDUDFLy L DOWUHV
RSHUDFLRQVGHJHVWLyGHOVUHVLGXVGLQVO REUDVLV HVFDX
'RQDGDODWLSRORJLDGHOSURMHFWHLSHUWDOGHQRGXSOLFDULQIRUPDFLyDTXHVWVSOjQROVG LQVWDOăODFLRQVSUHYLVWHVVyQD
(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW

VL

$QQH[G DTXHVW(VWXGLGH*HVWLyGH5HVLGXV



3RVWHULRUPHQW DTXHVWV SOjQROV SRGHQ VHU REMHFWH G DGDSWDFLy D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV SDUWLFXODUV GH O REUD L HOV VHXV VLVWHPHV G H[HFXFLy SUHYL
DFRUGGHODGLUHFFLyIDFXOWDWLYD
$PpVGHOVHOHPHQWVGHVFULWVWDOLFRPFRQVWDDOSUHVVXSRVWDO REUDKLKDXUjDOWUHVLQVWDOăODFLRQVFRP

&DVHWHVG HPPDJDW]HPDWJH



&RPSDFWDGRUHV



0DW[XFDGRUDGHSHWULV



$OWUHVWLSXVGHFRQWHQLGRUV SHUFRQWHQLUOLTXLGVEHXUDGHVGHIRUPLJyHWF





WqFQLTXHV
5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW*XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(&

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW*XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(& 

SOHFGHFRQGLFLRQV
'2&80(17$&,Ð*5),&$,167$//$&,21635(9,67(67,386,',0(16,216'(&217(1,'256'(5(6,'863(52%5(6

/HVRSHUDFLRQVGHVWLQDGHVDODWULDFODVVLILFDFLyWUDQVSRUWLGLVSRVLFLyGHOVUHVLGXVJHQHUDWVDREUDV·DMXVWDUDQDO
TXHGHWHUPLQDHO3ODGH*HVWLyGH5HVLGXVHODERUDWSHUHO&RQWUDFWLVWDDSURYDWSHUOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDL
DFFHSWDWSHUOD3URSLHWDW
$TXHVW3ODKDHVWDWHODERUDWHQEDVHDO (VWXGLGH*HVWLyGH5HVLGXVTXHV·LQFORXDOSURMHFWH
6LGHJXWDPRGLILFDFLRQVHQO·H[HFXFLyGHO·REUDRG·DOWUHVFDOIHUPRGLILFDFLRQVDODJHVWLyHQREUDGHOVUHVLGXV
DTXHVWHVPRGLILFDFLRQVHVGRFXPHQWDUDQSHUHVFULWLVHUDQDSURYDGHVVLV·HVFDXSHUOD'LUHFFLy)DFXOWDWLYDLVH·Q
GRQDUjFRPXQLFDFLySHUDODVHYDDFFHSWDFLyDOD3URSLHWDW

(678','(*(67,Ð'(5(6,'86

(QGHUURF5HKDELOLWDFLy

5(6,'86(QGHUURF5HKDELOLWDFLyL$PSOLDFLy2ILFLQD&RQVXOWRUD7qFQLFD&ROăOHJLG·$UTXLWHFWHVGH&DWDOXQ\DIHEUHU9 )RQW*XLDG DSOLFDFLyGHO'HFUHW3URJUDPD/,)(,7(&

ILDQoD
),$1d$
),$1d$081,&,3$/6(*216'(&5(7

3HUOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHOSURMHFWHGHFRPV H[HFXWDUjO REUDLGRQDGHVOHVRSHUDFLRQVGHPLQLPLW]DFLyDEDQV
GHVFULWHVHOFjOFXOLQLFLDOGHJHQHUDFLyGHUHVLGXVDHIHFWHVGHOFjOFXOGHODILDQoDV HVWLPDTXHHVSRGUjUHGXLUHQXQ
SHUFHQWDWJHGHO

3UHYLVLyLQLFLDOGHO (VWXGL

3HUFHQWDWJHGHUHGXFFLySHU
PLQLPLW]DFLy

7RWDOH[FDYDFLy WRQHV

3UHYLVLyILQDOGH
O (VWXGL

 7

7RWDOFRQVWUXFFLyLHQGHUURF WRQHV

 7

 7

 

 7

6LSHUOHVSUHYLVLRQVGHO3ODGHJHVWLyGHUHVLGXV TXHKDG HODERUDUHOFRQWUDFWLVWD HVPRGLILTXHQOHVSUHYLVLRQVGH
JHQHUDFLyGHUHVLGXVSHUFDXVDGHPRGLILFDFLyGHOVSURFHGLPHQWVGHWUHEDOORHQO H[HFXFLyGHOHVREUHVDTXHVW
GRFXPHQWV DFWXDOL]DUjLOHVQRYHVGDGHVHVIDUDQDUULEDUD

/ $MXQWDPHQWG GH 7HUUDVVD
&jOFXOGHODILDQoD
5HVLGXVG H[FDYDFLy
5HVLGXVGHFRQVWUXFFLyLHQGHUURF

 7

 HXURV7

 HXURV

 7

 HXURV7

 HXURV

3(6727$/'(/65(6,'86
7RWDOILDQoD

 7RQHV
 HXURV

7UDVYDVVDUOHVGDGHVGHOVWRWDOVG H[FDYDFLyLFRQVWUXFFLyGHOD3UHYLVVLyILQDOGH/ (VWXGL DSDUWDWVXSHULRU
)LDQoDPtQLPD½
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(678',%¬6,&'(6(*85(7$7,6$/87

/ DUTXLWHFWH WqFQLF UHGDFWRU GH O HVWXGL EjVLF GH VHJXUHWDW L VDOXW pV -RVHS 0DOJRVD L 0RUHUD
FROāOHJLDW Q~PHUR  GHO &ROāOHJL G¶$SDUHOODGRUV $UTXLWHFWHV 7qFQLFV L (QJLQ\HUV GH
O¶(GLILFDFLyGH%DUFHORQD
&RPXQLFDFLRQV

2%-(&7('(/¶(678',%¬6,&'(6(*85(7$7,6$/87
(OSUHVHQW(%66WpFRPDREMHFWLXHVWDEOLUOHVEDVHVWqFQLTXHVSHUIL[DUHOVSDUjPHWUHVGH

&DUUHWHUD

 &UWD&DWUHQFDOO&3&(O3L

)HUURFDUULO

 (VWDFLyPpVSURSHUD5HQIH(VWDFLyGHO1RUG$YLQJXGDYLQWLGRV



GH -XOLRO SODoD GH O¶HVWDFLy $  PHWUHV DSUR[ GH O¶LPPREOH

ODSUHYHQFLyGHULVFRVSURIHVVLRQDOVGXUDQWODUHDOLW]DFLyGHOVWUHEDOOVG¶H[HFXFLyGHOHVREUHV

REMHFWHGHUHIRUPD

GHO3URMHFWHREMHFWHG¶DTXHVWHVWXGLDL[tFRPFRPSOLUDPEOHVREOLJDFLRQVTXHHVGHVSUHQHQ
GHOD/OHLLGHO5'DPEODILQDOLWDWGHIDFLOLWDUHOFRQWUROLHOVHJXLPHQW

,QIRUPDFLy

GHOVFRPSURPLVRVDGTXLULWVDOUHVSHFWHSHUSDUWGHOV&RQWUDFWLVWDHV

5HQIH(VWDFLyGHO1RUG

'¶DTXHVWDPDQHUDV¶LQWHJUDHQHO3URMHFWH([HFXWLX&RQVWUXFWLXOHVSUHPLVVHVEjVLTXHVSHU
D OHV TXDOV HOV &RQWUDFWLVWDHV FRQVWUXFWRUV SXJXLQ SUHYHXUH L SODQLILFDU HOV UHFXUVRV

/tQLD$XWRE~V  7UDQVSRUW PXQLFLSDO G¶(JDUD 3DUDGHV PpV SUz[LPHV /tQLD   GH
70(6$ $  PHWUHV GH O¶HPSODoDPHQW GH O¶REUD (VFROD GH

WqFQLFVLKXPDQVQHFHVVDULVSHOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVSUHYHQWLYHVHQDTXHVWFHQWUH
GHWUHEDOOGHFRQIRUPLWDWDOVHX3ODG¶$FFLy3UHYHQWLYDSURSLG¶HPSUHVDODVHYDRUJDQLW]DFLy
IXQFLRQDOLHOVPLWMDQVDXWLOLW]DUKDYHQWGHTXHGDUWRWDOOzUHFROOLWDO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW

+RVWHOHULD
$OWUHV

 7D[L(JDUD7HO

TXH KDXUjQ GH SUHVHQWDUVH DO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW L 6DOXW HQ IDVH G¶([HFXFLy DPE
DQWHODFLy DO LQLFL GH OHV REUHV SHU D OD VHYD DSURYDFLy L HO LQLFL GHOV WUjPLWV GH 'HFODUDFLy
G¶2EHUWXUDGDYDQWO¶$XWRULWDW/DERUDO

6XEPLQLVWUDPHQWL6HUYHLV
$LJXD

 ([LVWHQW$LJHVGH7HUUDVVD
&6RFLHWDW7HUUDVVD7HOI

'$'(6'(/352-(&7(

*DV



(OHFWULFLWDW

 ,QH[LVWHQW3HUPpVLQIRUPDFLy*DV1DWXUDO7HOI
 ([LVWHQW)(&6$(1'(6$$WHQFLyDOFOLHQW7HOI

'$'(6'(/ 2%5$

7HOI8UJqQFLHV

7,386' 2%5$

6DQHMDPHQW

 ([LVWHQW$LJHVGH7HUUDVVD6$

/ REUDFRQVLVWHL[HQ5()250$'(&2%(57(66$1(-$0(17,3$9,0(17(;7(5,25'(

&6RFLHWDW7HUUDVVD

/¶(6&2/$(/3,&(175((63(&,$/,7=$7(13$5¬/,6,6&(5(%5$/
/RFDOLW]DFLyGHVHUYHLVDVVLVWHQFLDOVVDOYDPHQWLVHJXUHWDWLPLWMDQVG HYDFXDFLy

(03/$d$0(17

3ROLFLD0XQLFLSDO$YLQJXGD*OzULHV&DWDODQHV±7HUUDVVD7HOI±

/ REUDHVWjVLWXDGD&DUUHU0RVVqQ+RPV±7HUUDVVD

0RVVRVG (VTXDGUD7HOIG XUJqQFLD&WUDGH0DWDGHSHUD7HUUDVVD

683(5),&,(&216758Í'$

+RVSLWDO GH 7HUUDVVD  &WUD 7RUUHERQLFD  ±  7HUUDVVD 7HOI    
/DVXSHUItFLHDPRGLILFDUHVGHP



8UJqQFLHV

35202725

0~WXDGH7HUUDVVD3O'U5REHUW±7HUUDVVD7HOI8UJqQFLHV

(OSURPRWRUGHO REUDpVHO$MXQWDPHQWGH7HUUDVVD±6HUYHLG¶(GXFDFLy

$PEXOjQFLHV(JDUD&&HUYDQWHV&37HUUDVVD7HOI

7Ê&1,&$8725'(/352-(&7(

)DUPjFLD 3XLJDUQDX /OXFK $YLQJXGD -DXPH ,  &3  7HUUDVVD$SUR[ D  P GH

/ DUTXLWHFWD DXWRU GHO SURMHFWH pV 0RQWVH *DUFLD &DUFHOOHU FROāOHJLDGD Q~PHUR  L
-RVHS0DOJRVDL0RUHUDDUTXLWHFWHWqFQLFFROāOHJLDWQ~PHUR


O¶HPSODoDPHQWGHO¶REUD7HOI
)DUPjFLD 3DX6DEULD &DUUHU $PSOH  &3  7HUUDVVD $SUR[ D  P GH
O¶HPSODoDPHQWGHO¶REUD7HOI

)DUPjFLDGHO&DFKR&DUUHU0DHVWUDWDPE&DUUHU'LEXL[DQW$YHOODQHGD&37HUUDVVD
$SUR[DPGHO¶HPSODoDPHQWGHO¶REUD
8UJqQFLHV7HOI8UJqQFLHV

,167$/ā/$&,2163529,6,21$/6
,QVWDOāODFLyHOqFWULFDSURYLVLRQDOG REUD
eV IDUDQ HOV WUjPLWV DGLHQWV SHU WDO TXH OD FRPSDQ\LD VXEPLQLVWUDGRUD G¶HOHFWULFLWDW R XQD

%RPEHUVGH7HUUDVVD$Y%DUFHORQD&37HUUDVVD7HOI

DFUHGLWDGDIDFLODFRQQH[LyGHVGHODOtQLDVXEPLQLVWUDGRUDILQVHOVTXDGUHVRQV¶KDG¶LQVWDOāODU

$WHQFLyFLXWDGDQDGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D7HOI

OD FDL[D JHQHUDO GH SURWHFFLy L HO FRPSWDGRU GHV GHOV TXDOV HOV &RQWUDFWLVWHV SURFHGLUDQ D

$MXQWDPHQWGH7HUUDVVD5DYDO0RQWVHUUDW&37HUUDVVD7HOI
'HL[DOOHULD0XQLFLSDOGH&DQ&DVDQRYDV&WUDGH5XEt&37HUUDVVD7HOIL
ID[
ZZZPHGLDPELHQWWHUUDVVDRUJ
3ODQWDGHWUDQVIHUqQFLDLVHUYHLGHGHL[DOOHULD0XQLFLSDOGH7HUUDVVD&WUD1.P

PXQWDUODUHVWDGHODLQVWDOāODFLyHOqFWULFDGHVXEPLQLVWUDPHQWSURYLVLRQDODO¶REUDFRQIRUPHDO
5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFGH%DL[D7HQVLyVHJRQVHOSURMHFWHG¶XQLQVWDOāODGRUDXWRULW]DW
(V UHDOLW]DUj XQD GLVWULEXFLy VHFWRULW]DGD TXH JDUDQWHL[L O¶DGLHQW VXEPLQLVWUDPHQW D WRWV HOV
WDOOVLSXQWVGHFRQVXPGHO¶REUDDPEFRQGXFWRUWLSXV9GHFRXUHGHVHFFLRQVDGHTXDGHV
FDQDOLW]DGHVHQWXEGH39&UtJLGEOLQGDWRIOH[LEOHVHJRQVHOVHXUHFRUUHJXWSHUzVHPSUHDPE
O¶DSDQWDOODPHQWVXILFLHQWSHUDUHVLVWLUDOSDVGHYHKLFOHVLWUjQVLWQRUPDOG¶XQDREUD

 GDYDQWGHO0HUFDW&HQWUDO 7HUUDVVD7HOILID[

/D LQVWDOāODFLy HOqFWULFD WLQGUj XQD [DU[D GH SURWHFFLy GH WHUUD PLWMDQoDQW FDEOH GH FRXUH QX

ZZZPHGLDPELHQWWHUUDVVDRUJ

TXH HVWDUj FRQQHFWDW D XQD MDYHOLQD SODTXHV GH FRQQH[Ly DO WHUUD VHJRQV FjOFXO GHO

0jG REUDSUHYLVWD


/¶HVWLPDFLyGHPjG¶REUDHQSXQWDG¶H[HFXFLypVGHSHUVRQHV

2ILFLVTXHLQWHUYHQHQHQHOGHVHQYROXSDPHQWGHO REUD


$UTXLWHFWHWqFQLF



2EUHU



2ILFLDO



3Hy



0DQ\j

SURMHFWLVWDLFRPSURYDFLyGHO¶LQVWDOāODGRU
/HVPHVXUHVJHQHUDOVGHVHJXUHWDWHQODLQVWDOāODFLyHOqFWULFDVyQOHVVHJHQWV
&RQQH[LyGHVHUYHL(VUHDOLW]DUjG¶DFRUGDPEODFRPSDQ\LDGHVXEPLQLVWUDPHQW
/DVHYDVHFFLyYLQGUjGHWHUPLQDGDSHUODSRWqQFLDLQVWDOāODGD
([LVWLUjXQPzGXOGHSURWHFFLy IXVLEOHVLOLPLWDGRUVGHSRWqQFLD 
(VWDUjVLWXDGDVHPSUHIRUDGHO¶DEDVWGHODSHWLWDPDTXLQjULDLOHV]RQHVVHQVHSDV
4XDGUH*HQHUDO
'LVSRVDUj GH SURWHFFLy YHUV DOV FRQWDFWHV LQGLUHFWHV PLWMDQoDQW GLIHUHQFLDO GH VHQVLELOLWDW
PtQLPDGHP$3HUDHQOOXPHQDWLHLQHVHOqFWULTXHVGHGREOHDwOODPHQWODVHYDVHQVLELOLWDW

3LQWRUV

FDOGUjTXHVLJXLGHP$

0LWMDQVDX[LOLDUVSUHYLVWRVSHUO¶H[HFXFLyGHO¶REUD

'LVSRVDUjGHSURWHFFLyYHUVDOVFRQWDFWHVGLUHFWHVSHUWDOTXHQRKLH[LVWHL[LQSDUWVHQWHQVLy



(VFDODGHPj

(OHYDGRU

DOGHVFREHUW HPERUQDOVFDUJROVGHFRQQH[LyWHUPLQDOVDXWRPjWLFVHWF 
'LVSRVDUjG¶LQWHUUXSWRUVGHWDOOPDJQHWRWqUPLFVSHUDFDGDVF~GHOVFLUFXLWVLQGHSHQGHQWV(OV
GHOVDSDUHOOVG¶HOHYDFLyKDXUDQGHVHUGHWDOORPQLSRODU WDOODUDQWRWVHOVFRQGXFWRUVLQFOzVHO



&RQWHQLGRUV

QHXWUH 



&DUUHWyRFDUUHWyGHPj

$QLUjFRQQHFWDWDWHUUD UHVLVWqQFLDPj[LPD $OLQLFLGHO¶REUDHVUHDOLW]DUjXQDFRQQH[LyDO

0DTXLQjULDSUHYLVWDSHUDH[HFXWDUO REUD


7DOODGRUDGHPDWHULDOFHUjPLF



7DOODGRUDGHPHWDOO



5DGLDOV



&ODXVG¶LPSDFWHSQHXPjWLF



&ODYDGRUVSQHXPjWLFVSHUDODIXVWD



0DUWHOOSQHXPjWLF



*UDSDGRUDSQHXPjWLFD



0DUWHOOGHPROLGRU



(LQHVPDQXDOV

WHUUD SURYLVLRQDO TXH KDXUj G¶HVWDU FRQQHFWDGD D O¶DQHOO GH WHUUHV WRW VHJXLW GHVSUpV GH
UHDOLW]DWVHOVIRQDPHQWV
(VWDUjSURWHJLGDGHODLQWHPSqULH
eVUHFRPDQDEOHO ~VGHFODXHVSHFLDOSHUDODVHYDREHUWXUD
6HVHQ\DOLW]DUjDPEVHQ\DOQRUPDOLW]DGDG¶DGYHUWqQFLDGHULVFHOqFWULF 5' 
&RQGXFWRUV
'LVSRVDUDQ G¶XQ DwOODPHQW GH  Y GH WHQVLy QRPLQDO TXH HV SRW UHFRQqL[HU SHU OD VHYD
LPSUHVVLyVREUHHOPDWHL[DwOODPHQW
(OV FRQGXFWRUV DQLUDQ VRWHUUDWV R JUDSDWV DOV SDUDPHQWV YHUWLFDOV R VRVWUHV DOOXQ\DWV GH OHV
]RQHVGHSDVGHPDTXLQDULDLRSHUVRQHV

/HVHPSLXODGXUHVKDXUDQGHVHUUHDOLW]DGHVPLWMDQoDQW³MRFV´G¶HQGROOVPDLDPEUHJOHWHVGH
FRQQH[LyUHWRUFLPHQWVLHPEHWDWV

(QOOXPHQDWSRUWjWLO
/DWHQVLyGHVXEPLQLVWUDPHQWQRXOWUDSDVVDUjHOVYRDOWHUQDWLYDPHQWGLVSRVDUjGHGREOH

4XDGUHVVHFXQGDULV

DwOODPHQW&ODVVH,,GHSURWHFFLyLQWUtQVHFDHQSUHYLVLyGHFRQWDFWHVLQGLUHFWHV

6HJXLUDQOHVPDWHL[HVHVSHFLILFDFLRQVHVWDEOHUWHVSHOTXDGUHJHQHUDOLKDXUDQGHVHUGHGREOH

'LVSRVDUj GH PjQHF DwOODQW FDUFDVVD GH SURWHFFLy GH OD ERPEHWD DPE FDSDFLWDW DQWLFRSV L

DwOODPHQW

VXSRUWGHVXVWHQWDFLy

&DSSXQWGHFRQVXPSRWHVWDUDPpVGHPG¶XQG¶DTXHVWVTXDGUHV
(QFDUDTXHODVHYDFRPSRVLFLyYDULDUjVHJRQVOHVQHFHVVLWDWVO¶DSDUHOODWJHPpVFRQYHQFLRQDO
GHOVHTXLSVVHFXQGDULVpVHOVHJHQW

,QVWDOāODFLyG¶DLJXDSURYLVLRQDOG¶REUD
3HUSDUWGHO&RQWUDFWLVWD3ULQFLSDOHVUHDOLW]DUDQOHVJHVWLRQVDGLHQWVGDYDQWGHOD3URSLHWDW

ā

0DJQHWRWqUPLFJHQHUDOGH3

ā

'LIHUHQFLDOGH$

$

SHUTXq LQVWDOāOLQ XQD GHULYDFLy GHV GH OD FDQRQDGD JHQHUDO DO SXQW RQ V¶KD GH FROāORFDU HO

P$

ā0DJQHWRWqUPLF3

P$

ā

0DJQHWRWqUPLFV3

$

ā

&RQQH[LyGHFRUUHQW37



$

ā

&RQQH[LyGHFRUUHQW37



$

ā

&RQQH[LyGHFRUUHQW3

$

ā

7UDQVIRUPDGRUGHVHJXUHWDW



ā

&RQQH[LyGHFRUUHQW3

$

FRUUHVSRQHQWFRPSWDGRULSXJXLQFRQWLQXDUODUHVWDGHODFDQDOLW]DFLySURYLVLRQDOSHUO LQWHULRU
GHO¶REUD
/DGLVWULEXFLyLQWHULRUG¶REUDSRGUjUHDOLW]DUVHDPEFDQRQDGDGH39&IOH[LEOHDPEHOVURQVDOV
GHGLVWULEXFLyLDPEFDQ\DJDOYDQLW]DGDRFRXUHGLPHQVLRQDWVHJRQVOHV1RUPHV%jVLTXHVGH
O¶(GLILFDFLy UHODWLYHV D IRQWDQHULD HQ HOV SXQWV GH FRQVXP WRW DOOz JDUDQWLW HQ XQD WRWDO
HVWDQTXLWDWLDwOODPHQWGLHOqFWULFHQOHV]RQHVQHFHVVjULHV

YY 

$OWUHVLQVWDOāODFLRQV3UHYHQFLyLSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLV
3HUDOVWUHEDOOVTXHFRPSRUWLQODLQWURGXFFLyGHIODPDRG¶HTXLSSURGXFWRUG¶HVSXUQHVD]RQHV
DPEULVFG¶LQFHQGLRG¶H[SORVLyFDOGUjWHQLUXQSHUPtVGHIRUPDH[SOtFLWDIHWSHUXQDSHUVRQD

&RQQH[LRQVGHFRUUHQW

UHVSRQVDEOHRQDOFRVWDWGHOHVGDWHVLQLFLDOLILQDOODQDWXUDOHVDLODORFDOLW]DFLyGHOWUHEDOOL

$QLUDQ SURYHwGHV G¶HPERUQDOV GH FRQQH[Ly DO WHUUDH[FHSFLy IHWD SHU D OD FRQQH[Ly G¶HTXLSV
GHGREOHDwOODPHQW

O¶HTXLS D XVDU V¶LQGLFDUDQ OHV SUHFDXFLRQV D DGRSWDU UHVSHFWH DOV FRPEXVWLEOHV SUHVHQWV
VzOLGV OtTXLGV JDVRV YDSRUV SROV  QHWHMD SUqYLD GH OD ]RQD L HOV PLWMDQV DGGLFLRQDOV

6¶HPSDUDUDQPLWMDQoDQWXQPDJQHWRWqUPLFTXHIDFLOLWLODVHYDGHVFRQQH[Ly

G¶H[WLQFLyYLJLOjQFLDLYHQWLODFLyDGHTXDWV
/HVSUHFDXFLRQVJHQHUDOVSHUODSUHYHQFLyLODSURWHFFLyFRQWUDLQFHQGLVVHUDQOHVVHJHQWV

(VIDUDQVHUYLUHOVVHJHQWVFRORUV
ā&RQQH[LyGHY









9LROHWD

ā&RQQH[LyGHY









%ODX

ā&RQQH[LyGHY









9HUPHOO

1RV¶HPSUDUDQFRQQH[LRQVWLSXV³OODGUH´
0DTXLQjULDHOqFWULFD
'LVSRVDUjGHFRQQH[LyDWHUUD
/¶HVWDEOLPHQWGHFRQQH[LyDOHVEDVHVGHFRUUHQWHVIDUjVHPSUHDPEFODYLOODQRUPDOLW]DGD
(QOOXPHQDWSURYLVLRQDO
(OFLUFXLWGLVSRVDUjGHSURWHFFLyGLIHUHQFLDOG¶DOWDVHQVLELOLWDWGHP$

/D LQVWDOāODFLy HOqFWULFD KDXUj G¶HVWDU G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW D OD ,QVWUXFFLy 0,%7 
GHO YLJHQW 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy SHU D ORFDOV DPE ULVF G¶LQFHQGLV R
H[SORVLRQV
(V OLPLWDUj OD SUHVqQFLD GH SURGXFWHV LQIODPDEOHV HQ HOV OORFV GH WUHEDOO D OHV TXDQWLWDWV
HVWULFWDPHQWQHFHVVjULHVSHUTXqHOSURFpVSURGXFWLXQRV¶DWXUL/DUHVWDHVJXDUGDUjHQORFDOV
GLIHUHQWV DO GH WUHEDOO L HQ HO FDV TXH DL[z QR IRV SRVVLEOH HV IDUj HQ UHFLQWHV DwOODWV L
FRQGLFLRQDWV (Q WRW FDV HOV ORFDOV L HOV UHFLQWHV DwOODWV FRPSOLUDQ DOOz HVSHFLILFDW D OD 1RUPD
7qFQLFD ³0,($34 $OPDFHQDPLHQWR GH OtTXLGRV LQIODPDEOHV \ FRPEXVWLEOHV´ GHO
5HJODPHQWVREUH(PPDJDW]HPDWJHGH3URGXFWHV4XtPLFV
6¶LQVWDOāODUDQ UHFLSLHQWV FRQWHQLGRUV KHUPqWLFV L LQFRPEXVWLEOHV HQ TXq V¶KDXUDQ GH GLSRVLWDU
HOVUHVLGXVLQIODPDEOHVUHWDOOVHWF
(V FROāORFDUDQ YjOYXOHV DQWLUUHWRUQ GH IODPD DO EXIDGRU R D OHV PjQHJXHV GH O¶HTXLS GH

(OVSRUWDOjPSDGHVKDXUjGHVHUGHWLSXVDwOODQW

VROGDGXUDR[LDFHWLOqQLFD

(VFRQQHFWDUjODIDVHDOSXQWFHQWUDOGHOSRUWDOjPSDGHVLHOQHXWUHDOODWHUDOPpVSUz[LPDOD

/¶HPPDJDW]HPDWJHL~VGHJDVRVOLTXDWVFRPSOLUDQDPEWRWDOOzHVWDEOHUWDODLQVWUXFFLy0,(

YLUROOD

$3GHOYLJHQW5HJODPHQWG¶$SDUHOOVDSUHVVLyHQODQRUPDDSDUWDWVLHQDOOzUHIHUHQWD

(OV SXQWV GH OOXP D OHV ]RQHV GH SDV V¶LQVWDOāODUDQ DOV VRVWUHV SHU WDO GH JDUDQWLUQH OD

O¶HPPDJDW]HPDWJH OD XWLOLW]DFLy HO LQLFL GHO VHUYHL L OHV FRQGLFLRQV SDUWLFXODUV GH JDVRV

LQDFFHVVLELOLWDWDOHVSHUVRQHV

LQIODPDEOHV

(OVFDPLQVG¶HYDFXDFLyHVWDUDQOOLXUHVG¶REVWDFOHV([LVWLUjXQDVHQ\DOLW]DFLyLQGLFDQWHOVOORFV
GHSURKLELFLyGHIXPDUVLWXDFLyG¶H[WLQWRUVFDPLQVG¶HYDFXDFLyHWF.

6(59(,6'(6$/8%5,7$7,&21)257'(/3(5621$/
/HV LQVWDOāODFLRQV SURYLVLRQDOV G¶REUD V¶DGDSWDUDQ D OHV FDUDFWHUtVWLTXHV HVSHFLILFDGHV DOV

+DQ GH VHSDUDUVH FODUDPHQW HOV PDWHULDOV FRPEXVWLEOHV HOV XQV GHOV DOWUHV L WRWV HOOV KDQ

DUWLFOHVLVV GHO5' GH G¶RFWXEUH UHODWLX DOHV',6326,&,216 0Ë1,0(6 '(

G¶HYLWDUTXDOVHYROWLSXVGHFRQWDFWHDPEHTXLSVLFDQDOLW]DFLRQVHOqFWULTXHV

6(*85(7$7,6$/87$/(62%5(6'(&216758&&,Ï

/D PDTXLQjULD WDQW IL[D FRP PzELO DFFLRQDGD SHU HQHUJLD HOqFWULFD KD GH WHQLU OHV

6¶KDELOLWDUjXQD]RQDHQO¶HGLILFLH[LVWHQWSHUDYHVWXDULVRILFLQDPHQMDGRULVHUYHLV

FRQQH[LRQV GH FRUUHQW EHQ UHDOLW]DGHV L HQ HOV HPSODoDPHQWV IL[RV VH O¶KDXUj GH SURYHLU
G¶DwOODPHQW DO WHUUD 7RWV HOV GHYHVVDOOV HQVHJHOODWV L GHL[DOOHV TXH HV SURGXHL[LQ SHO WUHEDOO
KDQGHVHUUHWLUDWVDPEUHJXODULWDWGHL[DQWQHWVGLjULDPHQWHOVYROWDQWVGHOHVPjTXLQHV
/HVRSHUDFLRQVGHWUDQVYDVDPHQWGHFRPEXVWLEOHKDQG¶HIHFWXDUVHDPEERQDYHQWLODFLyIRUD
GH OD LQIOXHQFLD G¶HVSXUQHV L IRQWV G¶LJQLFLy +DQ GH SUHYHXUH¶V WDPEp OHV FRQVHTqQFLHV GH

3HU DO VHUYHL GH QHWHMD G DTXHVWHV LQVWDOāODFLRQV KLJLqQLTXHV HV UHVSRQVDELOLW]DUj D XQD
SHUVRQDRXQHTXLSHOVTXDOVSRGUDQDOWHUQDUDTXHVWWUHEDOODPEDOWUHVSURSLVGHO¶REUD
(O 6HUYHL GH 3UHYHQFLy GH O¶HPSUHVD FRQWUDFWLVWD HVWDEOLUj HOV PHGLV PDWHULDOV L KXPDQV
DGGLFLRQDOVSHUWDOG¶HIHFWXDUOD9LJLOjQFLDGHOD6DOXWG¶DFRUGDOTXHHVWDEOHL[ODOOHL

SRVVLEOHVYHVVDPHQWVGXUDQWO¶RSHUDFLySHOTXHFDOGUjWHQLUDPjWHUUDRVRUUD

$PpVHVGLVSRVDUjG¶XQDIDUPDFLRODSRUWjWLODPEHOFRQWLQJXWVHJHQW

/DSURKLELFLyGHIXPDURHQFHQGUHTXDOVHYROWLSXVGHIODPDKDGHIRUPDUSDUWGHODFRQGXFWDD

GHVLQIHFWDQWVLDQWLVqSWLFVDXWRULW]DWV

VHJXLUHQDTXHVWVWUHEDOOV

JDVHVHVWqULOV

4XDQ HV WUDQVYDVLQ OtTXLGV FRPEXVWLEOHV R V¶RPSOLQ GLSzVLWV KDXUDQ GH SDUDUVH HOV PRWRUV

FRWyKLGUzILO

DFFLRQDWVDPEHOFRPEXVWLEOHTXHV¶HVWjWUDQVYDVDQW
4XDQ HV IDQ UHJDWHV R IRUDWV SHU SHUPHWUH HO SDV GH FDQDOLW]DFLRQV KDQ G¶REWXUDUVH
UjSLGDPHQWSHUHYLWDUHOSDVGHIXPRIODPDG¶XQUHFLQWHGHO¶HGLILFLDXQDOWUHHYLWDQWVHDL[t
ODSURSDJDFLyGHO¶LQFHQGL6LDTXHVWVIRUDWVV¶KDQSUDFWLFDWHQSDUHWVWDOODIRFVRHQVRVWUHVOD
PHQFLRQDGD REWXUDFLy KDXUj GH UHDOLW]DUVH GH IRUPD LPPHGLDWD L DPE SURGXFWHV TXH
DVVHJXULQO¶HVWDQTXLWDWFRQWUDIXPFDORULIODPHV
(QOHVVLWXDFLRQVGHVFULWHVDQWHULRUPHQW PDJDW]HPVPDTXLQjULDIL[DRPzELOWUDQVYDVDPHQW
GH FRPEXVWLEOH PXQWDWJH G¶LQVWDOāODFLRQV HQHUJqWLTXHV  L HQ DTXHOOHV DOWUHV HQ TXq HV
PDQLSXOLXQDIRQWG¶LJQLFLyFDOFROāORFDUH[WLQWRUVODFjUUHJDLFDSDFLWDWGHOVTXDOVHVWLJXLHQ
FRQVRQjQFLDDPEODQDWXUDOHVDGHOPDWHULDOFRPEXVWLEOHLDPEHOVHXYROXPDL[tFRPVRUUDL
WHUUD D RQ HV PDQHJXLQ OtTXLGV LQIODPDEOHV DPE O¶HLQD SUzSLD SHU HVWHQGUHOD (Q HO FDV GH

EHQHV
HVSDUDGUDS
DSzVLWVDGKHVLXV
HVWLVRUHV
SLQFHV
JXDQWVG¶XQVRO~V
(OPDWHULDOGHSULPHUVDX[LOLVHVUHYLVDUjSHULzGLFDPHQWLHVUHSRVDUjGHPDQHUDLPPHGLDWD
HOPDWHULDOXWLOLW]DWRFDGXFDW

JUDQVTXDQWLWDWVG¶DSOHFVHPPDJDW]HPDWJHRFRQFHQWUDFLyG¶HPEDODWJHVRGHYHVVDOOVKDQGH
FRPSOHWDUVH HOV PLWMDQV GH SURWHFFLy DPE PjQHJXHV GH UHF TXH SURSRUFLRQLQ DLJXD
DEXQGDQW
(PSODoDPHQWLGLVWULEXFLyGHOVH[WLQWRUVDO¶REUD

=RQHVG¶DSLODPHQW0DJDW]HPV
(OVPDWHULDOVHPPDJDW]HPDWVDO¶REUDKDXUDQGHVHUHOVFRPSUHVRVHQWUHHOVYDORUV³PtQLPV
Pj[LPV´ VHJRQV XQD DGHTXDGD SODQLILFDFLy TXH LPSHGHL[L HVWDFLRQDPHQWV GH PDWHULDOV LR

(OVSULQFLSLVEjVLFVSHUO¶HPSODoDPHQWGHOVH[WLQWRUVVyQ

HTXLSVLQDFWLXVTXHSXJXLQpVVHUFDXVDG¶DFFLGHQW

(OVH[WLQWRUVPDQXDOVHVFROāORFDUDQVHQ\DOLW]DWVVREUHVXSRUWVIL[DWVDSDUDPHQWVYHUWLFDOVR

(OV 0LWMDQV $X[LOLDUV G¶8WLOLWDW 3UHYHQWLYD QHFHVVDULV SHU D FRPSOHPHQWDU OD PDQLSXODFLy

SLODUVGHIRUPDTXHODSDUWVXSHULRUGHO¶H[WLQWRUTXHGLFRPDPj[LPDPGHOVzO

PDQXDO R PHFjQLFD GHOV PDWHULDOV DSLODWV KDXUDQ HVWDW SUHYLVWRV HQ OD SODQLILFDFLy GHOV

(Q jUHHV DPE SRVVLELOLWDWV GH IRFV ³$´ OD GLVWjQFLD D UHFyUUHU KRULW]RQWDOPHQW GHV GH

WUHEDOOV

TXDOVHYRO SXQW GH O¶jUHD SURWHJLGD ILQV D DFRQVHJXLU O¶H[WLQWRU DGHTXDW PpV SUz[LP QR

/HV ]RQHV G¶DSLODPHQW SURYLVLRQDO HVWDUDQ EDOLVDGHV VHQ\DOLW]DGHV L LOāOXPLQDGHV

H[FHGLUjGHP

DGHTXDGDPHQW

(Q jUHHV DPE SRVVLELOLWDWV GH IRFV ³%´ OD GLVWjQFLD D UHFyUUHU KRULW]RQWDOPHQW GHV GH

'H IRUPD JHQHUDO HO SHUVRQDO G¶REUD WDQW SURSL FRP VXEFRQWUDFWDW  KDXUj UHEXW OD IRUPDFLy

TXDOVHYRO SXQW GH O¶jUHD SURWHJLGD ILQV D DFRQVHJXLU O¶H[WLQWRU DGHTXDW PpV SUz[LP QR

DGHTXDGD UHVSHFWH DOV SULQFLSLV GH PDQLSXODFLy PDQXDO GH PDWHULDOV 'H IRUPD PpV

H[FHGLUjGHP

VLQJXODULW]DGD HOV WUHEDOODGRUV UHVSRQVDEOHV GH OD UHDOLW]DFLy GH PDQLREUHV DPE PLWMDQV

(OVH[WLQWRUVPzELOVKDXUDQGHFROāORFDUVHHQDTXHOOVSXQWVRQV¶HVWLPLTXHH[LVWHL[XQDPDMRU
SUREDELOLWDWG¶RULJLQDUVHXQLQFHQGLDVHUSRVVLEOHSUz[LPVDOHVVRUWLGHVLVHPSUHHQOORFVGH
IjFLO YLVLELOLWDW L DFFpV (Q ORFDOV JUDQV R TXDQ H[LVWHL[LQ REVWDFOHV TXH GLILFXOWLQ OD VHYD
ORFDOLW]DFLyV¶DVVHQ\DODUjFRQYHQLHQWPHQWODVHYDXELFDFLy

PHFjQLFVWLQGUDQXQDIRUPDFLyTXDOLILFDGDGHOHVVHYHVFRPHVHVLUHVSRQVDELOLWDWVGXUDQWOHV
PDQLREUHV

75$&7$0(17'(5(6,'86
(O &RQWUDFWLVWD pV UHVSRQVDEOH GH JHVWLRQDU HOV VREUDQWV GH O¶REUD GH FRQIRUPLWDW DPE OHV
GLUHFWULXV GHO '  GH  GH MXOLRO UHJXODGRU GHOV HQGHUURFV L G¶DOWUHV UHVLGXV GH

FRQVWUXFFLyDILLHIHFWHGHPLQLPLW]DUODSURGXFFLyGHUHVLGXVGHFRQVWUXFFLyFRPDUHVXOWDW
GH OD SUHYLVLy GH GHWHUPLQDWV DVSHFWHV GHO SURFpV TXH FDO FRQVLGHUDU WDQW HQ OD IDVH GH
SURMHFWHFRPHQODG¶H[HFXFLyPDWHULDOGHO¶REUDLRO¶HQGHUURFRGHFRQVWUXFFLy
9HXUH$QQH[,)LW[DGHOFRPSOLPHQWGHOV'HFUHWVL'HFUHW5HJXODGRUV

&DUDFWHUtVWLTXHVGHOFDUUHU
(O FDUUHU 0RVVqQ +RPV HVWj VLWXDW D OHV DIRUHV GH 7HUUDVVD L HO FROāOHJL GLVSRVD GH ]RQHV
LQWHULRUVOOLXUHVLHOHGLILFLHVWRWHQSODQWDEDL[DLHQXQWHUUHQ\/¶DPSODGDWRWDOGHOFDUUHUHV
DSUR[GHP

GHOVHQGHUURFVLDOWUHVUHVLGXVGHODFRQVWUXFFLy 

75$&7$0(17'(0$7(5,$/6,268%67¬1&,(63(5,//26(6

'(7(50,1$&,Ï'(/352&e6&216758&7,8
(O&RQWUDFWLVWDDPEDQWHODFLyVXILFLHQWDOLQLFLGHOHVDFWLYLWDWVFRQVWUXFWLYHVQ¶KDXUjGHSHUILODU

(O &RQWUDFWLVWD HV UHVSRQVDEOH G¶DVVHJXUDUVH SHU PHGLDFLy GH O¶¬UHD G¶+LJLHQH ,QGXVWULDO GHO

O¶DQjOLVLGHFDGDXQDG¶DFRUGDPEHOV³3ULQFLSLRVGHOD$FFLyQ3UHYHQWLYD´ $UW/

VHX6HUYHLGH3UHYHQFLyODJHVWLyGHOFRQWUROGHOVSRVVLEOHVHIHFWHVFRQWDPLQDQWVGHOVUHVLGXV

GHGHQRYHPEUH LHOV³3ULQFLSLRV$SOLFDEOHVGXUDQWHOD(MHFXFLyQGHODV2EUDV´ $UW5'

R PDWHULDOV HPSUDWV D O¶REUD TXH SXJXLQ JHQHUDU SRWHQFLDOPHQW PDODOWLHV R SDWRORJLHV

GHG¶RFWXEUH 

SURIHVVLRQDOVDOVWUHEDOODGRUVLRWHUFHUVH[SRVDWVDOVHXFRQWDFWHLRPDQLSXODFLy
1RHVSUHYHXO¶~VLO¶H[LVWqQFLDGHPDWHULDOVFRQWDPLQDQWVRWz[LFVGXUDQWO¶H[HFXFLyGHO¶REUD
HV GRQDUj DYtV D OD GLUHFFLy H[HFXWLYD G¶REUD HQ HO FDV G¶LGHQWLILFDU R FRQWUDFWDU XQ PDWHULDO
Wz[LF

&21',&,216'(/¶(17251

3URFHGLPHQWVG H[HFXFLy
(VSUHYHXUjODFRUUHFWHXELFDFLyHOVFRQWHQLGRUVGHUXQD
(VGHL[LGHL[UHDOLW]DUODPRGLILFDFLyGHWRWDODFREHUWXUDGHO¶HVFRODUHDOLW]DQWXQDVHJRQDSHOOD
VREUHGHO¶DFWXDOPLW[DQoDQWDXQD QRYDSODQ[DWLSXVVDQZLFK VREUHQRYHV FRUUHWJHV7DPEpHV
UHKDELOLWDUDQ WRWHV OHV FREHUWHV SODQHV L WDPEp OD PRGLILFDFLy GHOV GHVJXDVRRV GH OD FREHUWD

2FXSDFLyGHOWDQFDPHQWGHO¶REUD

DTXHWVHVGHULEDUDQFDSDDOH[WHULRUGHOHGLILFLLSRVWHULRUPHQWHVUHFROOLUDQWDPE[DU[DH[WHULRU

6¶HQWpQ SHU jPELW G¶RFXSDFLy HO UHDOPHQW DIHFWDW LQFORHQW WDQTXHV HOHPHQWV GH SURWHFFLy

HQWHUUDGDLFRQH[LRQDGDDO¶H[LVWHQW(VYHULILFDUjODYLDELOLWDWG¶DTXHVWDFRQQH[Ly(QO¶LQWHULRUGHO

EDUDQHVEDVWLGHVFRQWHQLGRUVFDVHWHVHWF

HGLILFL HV PRGLILFDUj HO FHO UDV GH OD FREHUWD JUDQ TXH HV VXEVWLWXLUj SHU XQ FHO UDV GH SODGXU

&DOWHQLUHQFRPSWH TXHHQ DTXHVWWLSXVG¶REUHVO¶jPELWSRW VHU SHUPDQHQWDOOODUJ GHWRWD

HVWDQF

O¶REUD R TXH SRW VHU QHFHVVDUL GLVWLQJLU HQWUH O¶jPELW GH O¶REUD HO GH SURMHFWH  L O¶jPELW GHOV

6HUj QHFHVVDUL SHU WDO GHUHDOLW]DU HOV WUHEDOOVSUHQGUH OHV PHVXUHV GH VHJXUHWDW RSRUWXQHV

WUHEDOOV HQ OHV VHYHV GLIHUHQWV IDVHV D IL GH SHUPHWUH OD FLUFXODFLy GH YHKLFOHV L YLDQDQWV R
O¶DFFpVDHGLILFLVLJXDOV
(Q HO 3/$ '( 6(*85(7$7 , 6$/87 (1 (/ 75(%$// V¶HVSHFLILFDUj OD GHOLPLWDFLy GH O¶jPELW
G¶RFXSDFLy GH O¶REUD L HV GLIHUHQFLDUj FODUDPHQW VL DTXHVW FDQYLD HQ OHV GLIHUHQWV IDVHV GH
O¶REUD /¶jPELW R HOV jPELWV G¶RFXSDFLy TXHGDUDQ FODUDPHQW GLEXL[DWV HQ SOjQROV SHU IDVHV L
LQWHUUHODFLRQDWVDPEHOSURFpVFRQVWUXFWLX

6HUYHLVDIHFWDWV
1R HV PDQLSXODUj HQ FDS FDV HOV VHUYHLV H[LVWHQWV DPE O¶H[FHSFLy GH OD UHFROāORFDFLy GH OHV
VHUYLWXGVHQIDoDQDWRWPDQLSXODWSHUXQLQVWDOāODGRUTXDOLILFDW

FRP SRGHQ VHU OD IRUPDFLy GH EDVWLGHV GH WUHEDOO LOD FROāORFDFLy GH [DU[HV L WHQGDOV SHU WDO
G¶HYLWDUODFDLJXGDGHPDWHULDODOLQWHULRUGHOHGLILFL
(OVDVSHFWHV DH[DPLQDUSHUD FRQILJXUDUFDGDVFXQGHOV SURFHGLPHQWV G¶H[HFXFLy KDXUDQGH
VHUGHVHQYROXSDWVSHO&RQWUDFWLVWDLGHVFULWVHQHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHO¶REUD
&RPSOHPHQWDQWHOVSODQWHMDPHQWVSUHYLVUHDOLW]DWVHQHOPDWHL[VHQWLWSHUO¶DXWRUGHOSURMHFWH
D SDUWLU GHOV VXSRVDWV WHzULFV HQ IDVH GH SURMHFWH HO &RQWUDFWLVWD KDXUj G¶DMXVWDU GXUDQW
O¶H[HFXFLy GH O¶REUD O¶RUJDQLW]DFLy L SODQLILFDFLy GHOV WUHEDOOV D OHV VHYHV HVSHFLDOV
FDUDFWHUtVWLTXHV GH JHVWLy HPSUHVDULDO GH IRUPD TXH UHVWL JDUDQWLGD O¶H[HFXFLy GH OHV REUHV
DPE FULWHULV GH TXDOLWDW L GH VHJXUHWDW SHU D FDGDVFXQD GH OHV DFWLYLWDWV FRQVWUXFWLYHV D
UHDOLW]DUHQIXQFLyGHOOORFODVXFFHVVLyODSHUVRQDRHOVPLWMDQVDHPSUDU

(OV3OjQROVLG¶DOWUDGRFXPHQWDFLyTXHHO3URMHFWHLQFRUSRUDUHODWLXVDO¶H[LVWqQFLDLODVLWXDFLy
GH VHUYHLV FDEOHV FDQRQDGHV FRQGXFFLRQV DUTXHWHV SRXV L HQ JHQHUDO G¶LQVWDOāODFLRQV L
HVWUXFWXUHV G¶REUD VRWHUUDGHV R DqULHV WHQHQ XQ FDUjFWHU LQIRUPDWLX L QR JDUDQWHL[HQ
O¶H[KDXVWLYLWDW QL O¶H[DFWLWXG L SHU WDQW QR VHUDQ REMHFWH GH UHFODPDFLy SHU PDQFDQFHV LR
RPLVVLRQV(O&RQWUDFWLVWDYHREOLJDWDODVHYDSUzSLDLQYHVWLJDFLySHUDODTXDOFRVDVROāOLFLWDUj

81,7$76&216758&7,9(6
5HIRUPDH[WHULRU(VUHDOLW]DLQWHUYHQFLyDQLYHOOHVWUXFWXUDOGHOHVFREHUWHVLGHOPDWHULDOGH
FREHUWXUD

GHOV WLWXODUV G¶REUHV L VHUYHLV SOjQROV GH VLWXDFLy L ORFDOLW]DUj L GHVFREULUj OHV FRQGXFFLRQV L

(OVWUHEDOOVG¶LQWHUYHQFLyDIHFWHQ

REUHV HQWHUUDGHV SHU PLWMj GHO GHWHFWRU GH FRQGXFFLRQV R SHU FDOHV /HV DGRSFLRQV GH

3ODGHSUHYHQFLyGHULVFRV

PHVXUHVGHVHJXUHWDWRODGLVPLQXFLyGHOVUHQGLPHQWVHVFRQVLGHUDUDQLQFORVRVHQHOVSUHXVL
SHUWDQWQRVHUDQREMHFWHG¶DERQDPHQWLQGHSHQGHQW

&DUDFWHUtVWLTXHVPHWHRUROzJLTXHV

 ,GHQWLILFDFLy GH ULVFRV L DYDOXDFLy GH O HILFjFLD GH OHV SURWHFFLRQV WqFQLTXHV L PHVXUHV
SUHYHQWLYHVHVWDEOHUWHVVHJRQVHOVPqWRGHVLVLVWHPHVG H[HFXFLySUHYLVWRVHQHOSURMHFWH

1R HV SUHYHXHQ LQFOHPqQFLHV PHWHRUROzJLTXHV DGYHUVHV SHUz HQ DTXHVW FDV HV SDUDOLW]DUDQ


8QLWDWVG REUD

HOV WUHEDOOV SUqYLD FRPSURYDFLy GH O¶HVWDELOLWDW GHO HOHPHQWV TXH FRQIRUPHQ O¶REUD SHU WDO GH

(OVPDWHULDOVXWLOLW]DWVDO¶REUDGLVSRVDUDQVHPSUHTXHVLJXLSRVVLEOHGHVHJHOO&(R

TXHQRJHQHULQXQULVF

',7VHJRQVSURFHGHL[L 
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I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000152

ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E01
E01.E01

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS, A
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS D'ENDERROC
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

2

3

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000103

Descripció
Riscos
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
10
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Formació
10 /12 /13
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17 /26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Planificació de les àrees de treball
25

Pàgina: 1

I0000154
I0000155
I0000157

E01.E02

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Eliminar el soroll en origen
26
Eliminar vibracions en origen
27
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /14
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
26

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC
POLS EN ENDERROCS
POLS DE FIBRES D´AMIANT
20
EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES D´ENDERROC
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

3

4

2

2

3

2

3

4

3

1

3

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

3

1

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència

Riscos
2 /6
2 /6
2 /6
2
3
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I0000020
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000100
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000165

E01.E04

No realitzar treballs a la mateixa vertical
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Reconeixement prèvi de l'edifici
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en
tensió

3 /5
3
4
4
4
4
4
4

4

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC
POLS ENDERROC
POLS FIBRES D'AMIANT
20
EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

4
9 /10
9
9
10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20

Id
1

Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

2 /6 /25
14
17
26
20

ENDERROC DE COBERTES

2

3

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES
ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA

2

3

2

3

4

3

1

3

3

1

3

2

2

3

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

3

1

3

1

3

3

1

2

2

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES

24
24
24
25
25
25
25
25
26
27
13

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos

2

P
2

G
3

A
4

2

1

2

2

3

4

Pàgina: 3

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
3
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /5
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
4 /5
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /15
Formació
10 /12 /13 /17
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17 /26 /27
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14 /27
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
14
Pàgina: 4

Escola El Pi

Escola El Pi

I0000074
I0000076
I0000079
I0000085
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099
I0000100
I0000101
I0000102
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157

E02
E02.E02

Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Reconeixement prèvi de l'edifici
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

17
17
17
17
15 /20
15 /20
15 /20
15 /20
15 /20
15 /20
20
24
24
24
26
27
2 /6
14
17
26

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA
EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

E02.E05
2

2

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal

Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
3
3
10 /12 /13
12
12
12
13
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

A
4

3

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR

Avaluació de riscos
2

3

4

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TERRES POLSOSSES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

2

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003

I0000004
I0000005
I0000006
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000023
I0000024
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

Codi
I0000002
I0000003
I0000004

Riscos
1
1
Pàgina: 5

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC

Riscos
1
1
1
Pàgina: 6

Escola El Pi

Escola El Pi

I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000079
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157

E04
E04.E03

Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

2 /6
2 /6
2 /6
2
10 /12
12
12
12
14
14 /17 /27
14
17
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /6 /25
14
26

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA

Id
1
2
4
6

9
10

11
13
14
15
16
17
19
20
21

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA
TREBALLS AMB RADIAL
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
SOLDADURA ELÈCTRICA
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS DE SOLDADURES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA
EXPLOSIONS
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
MATERIAS INFLAMABLES
INCENDIS
Situació: SOLDADURES

3

4

MESURES PREVENTIVES

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER

Avaluació de riscos

2

P
2

G
3

A
4

1

1

1

2

3

4

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

3

2

4

1

3

3

1

3

3

Pàgina: 7

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra
radial
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades

Riscos
1
1 /11
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
9
10
10 /13 /21
10
11
11
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
20
20
19 /20
20
20
21
19 /20 /21
25
25
25
25
Pàgina: 8

Escola El Pi

I0000107
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000159
I0000161
I0000163

E05
E05.E03

Escola El Pi

Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte
elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida

25
13
2 /6 /9 /25
14
16
4 /11
16
1

COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES
INCLINADES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALL I AJUST DE PLANXES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

2

3

2

3

4

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

1

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lació
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13

I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000155

E07
E07.E01

Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
1
2
14

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
COBERTES PLANES

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL·LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: DISSOLVENTS I COLES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS I COLES
21
INCENDIS
1
Situació: DISSOLVENTS I COLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
3

2

2

3

3

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
Pàgina: 9

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

Riscos
1
1
1
1
Pàgina: 10

Escola El Pi

Escola El Pi

I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000097
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E07.E04

Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Substituir l'inflamable per no infamable
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE FIBRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
16

Id
1

Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

9
9
9
9
13 /21
13
13
13
14
14 /17
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
18
21
4 /13
2 /6 /9
14
16

AÏLLAMENTS AMB PLAQUES

2

4
6

9
10
13
14

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
SOBREESFORÇOS
Situació: EINES
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES

2

2

2

2

3

MESURES PREVENTIVES

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES

Avaluació de riscos

1

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000151
I0000152

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /13
13
13
13
14
14 /17
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
13
13

P
1

G
3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL
RASOS

2

2

3

Avaluació de riscos

2

2

3

1

2

2

Pàgina: 11

I0000154
I0000155
I0000161

E08
E08.E03

Id
1
2

2 /6 /9
14
16

REVESTIMENTS
CEL RASOS

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

P
2

G
3

A
4

1

1

1

Pàgina: 12

Escola El Pi

Escola El Pi

1

Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E08.E04

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
1
4 /13

Id

Risc

2 /9
14
16

PINTATS I ENVERNISATS

P

2

3

4

1

1

1

1

3

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

3

2

4

2

2

3

MESURES PREVENTIVES

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I
ENVERNISSATS

Avaluació de riscos

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G

A

Pàgina: 13

Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
1
Pàgina: 14

Escola El Pi

I0000152
I0000154
I0000161

E09
E09.E01

Escola El Pi

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /9 /14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS,
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS
ADITIUS PER A FORMIGONS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

14
16
16
16
16
16
16
17
13
25
25
25
25
25
27
13

P
1

G
3

A
3

2

2

3

2

1

2

1

2

2

E09.E02

2

1

2

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

1

2

2

Avaluació de riscos

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000047
I0000048
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061

I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000084
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9 /10
9
9
10 /12 /13
11
11
12
12
13
13
13
14
14 /17 /27

I0000154
I0000155
I0000161

2 /6 /9 /25
14
16

ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,
ESCOPIDORS, ETC.)

Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
3

2

3

3

3

2

2

2

2

1

2

3

3

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000013
I0000014
Pàgina: 15

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball

Riscos
1
1
2 /6 /17
2 /6
Pàgina: 16

Escola El Pi

I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

E12
E12.E02

Escola El Pi

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

2 /6
2
4
4
4
4
4
4

COLES
TALL DE MATERIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
CIMENTS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

9
9
9
10
10 /11 /13 /18
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
10 /13 /17
18
4

Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2 /6 /9
14
16

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT

Id
1
2
4
6
9

10

13
14
15
16
17

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: BUFADOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )

Avaluació de riscos

1

I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000151
I0000152

P
2

G
3

A
4

2

1

2

2

3

4

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

E12.E03

I0000154
I0000155
I0000161

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13 /18
10
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
10 /17
17
17 /18
24
24
1
4 /13
2 /6 /9
14
16

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

1

3

3

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

1

2

2

Avaluació de riscos
Id

Pàgina: 17

Risc

P

G

A

Pàgina: 18

Escola El Pi

Escola El Pi

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES
ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS
MANTENIMENT DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: BUFADOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: COLES
POLS
GASOS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLA
CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3

4

2

1

2

2

3

4

1

1

1

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

4

I0000086
I0000101
I0000102
I0000152
I0000154
I0000155

Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000027
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000074
I0000078
I0000079
I0000082
I0000084
I0000085

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
9 /11
9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
17
17
17
17
17
17
Pàgina: 19

Pàgina: 20

3ROLWGHSDUDPHQWV

6,67(0(6,2(/(0(176'(6(*85(7$7,6$/87,1+(5(1762
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$PpVDPpVGHOV(TXLSVGH3URWHFFLy,QGLYLGXDOQHFHVVDULVFRPPjVFDUHVLXOOHUHVFRQWUDOD
SROVFRQYpDGRSWDUOHVVHJHQWVPHVXUHVSUHYHQWLYHV

7RWSURMHFWHFRQVWUXFWLXRGLVVHQ\G¶HTXLSPLWMjDX[LOLDU PjTXLQDR IHUUDPHQWD D XWLOLW]DUD
O¶REUD REMHFWH GHO SUHVHQW (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW V¶LQWHJUDUj HQ HO SURFpV FRQVWUXFWLX

$&7,9,7$7

VHPSUH G¶DFRUG DPE HOV ³3ULQFLSLRV GH OD $FFLyQ 3UHYHQWLYD´ $UW  /  GH  GH

0(685$35(9(17,9$

QRYHPEUH  HOV ³3ULQFLSLRV $SOLFDEOHV GXUDQWH OD (MHFXFLyQ GH ODV 2EUDV´ $UW  5'

1HWHMD

 GH  G¶RFWXEUH   ³5HJODV JHQHUDOHV GH VHJXULGDG SDUD PiTXLQDV´ $UW  5'

0DQXWHQFLyGHUXQHV

5HJDWSUHYL

'HPROLFLRQV

5HJDWSUHYL

GHGHPDLJGH L1RUPHV%jVLTXHVGHO¶(GLILFDFLyHQWUHDOWUHVUHJODPHQWV
FRQQH[RV L DWHQHQW OHV 1RUPHV 7HFQROzJLTXHV GH O¶(GLILFDFLy ,QVWUXFFLRQV 7qFQLTXHV
&RPSOHPHQWjULHVL1RUPHV81(R1RUPHV(XURSHHVG¶DSOLFDFLyREOLJDWzULDLRDFRQVHOODGD

7UHEDOOVGHSHUIRUDFLy

ÒVG¶DVSLUDGRUDLUHJDWSUHYL

&DSWDFLyORFDOLW]DGDHQFDUURVSHUIRUDGRUVR
LQMHFFLyG¶DLJXD

0(',$0%,(17/$%25$/

7DOORSROLWGHPDWHULDOV

,OāOXPLQDFLy

FHUjPLFVROtWLFV

1RHVSUHYHXHQLV¶HYLWDUDQWDOOVTXHQRHVSXJXLQUHDOLW]DUDPEOOXPQDWXUDO

$GGLFLy G¶DLJXD PLFURQLW]DGD VREUH OD ]RQD
GHWDOO

7UHEDOOVGHODIXVWDGHVEDUEDW $VSLUDFLyORFDOLW]DGD
LVROGDGXUDHOqFWULFD

6RUROO
/HVPHVXUHVDDGRSWDUTXHKDXUDQGHVHUDGHTXDGDPHQWWUDFWDGHVDO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXW
SHOFRQWUDFWLVWDSHUDODSUHYHQFLyGHOVULVFRVSURGXwWVSHOVRUROOVHUDQHQRUGUHG¶HILFjFLD
HU

6XSUHVVLyGHOULVFHQRULJHQ

RQ $wOODPHQWGHODSDUWVRQRUD
HU

(TXLSGH3URWHFFLy,QGLYLGXDO (3, PLWMDQoDQWWDSVRRUHOOHUHV

(OV VHUYHLV GH SUHYHQFLy VHUDQ HOV HQFDUUHJDWV G¶HVWLPDU OD PDJQLWXG R QLYHOOV GHO ULVF OHV
VLWXDFLRQV HQ OHV TXH DTXHVW HV SURGXHL[ DL[t FRP FRQWURODU SHULzGLFDPHQW OHV FRQGLFLRQV
O¶RUJDQLW]DFLyGHOVPqWRGHVGHWUHEDOOLODVDOXWGHOVWUHEDOODGRUVDPEODILQDOLWDWGHSUHQGUHOHV
GHFLVLRQVSHUDHOLPLQDUFRQWURODURUHGXLUHOULVFPLWMDQoDQWPHVXUHVGHSUHYHQFLyDO¶RULJHQ
RUJDQLW]DWLYHVGHSUHYHQFLyFROāOHFWLYDGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOIRUPDWLYHVLLQIRUPDWLYHV

(OVVHUYHLVGHSUHYHQFLyVHUDQHOVHQFDUUHJDWVG¶HVWLPDUODPDJQLWXGRHOVQLYHOOVGHULVFOHV



VLWXDFLRQV HQ OHV TXH DTXHVW HV SURGXHL[ DL[t FRP FRQWURODU SHULzGLFDPHQW OHV FRQGLFLRQV

2UGUHLQHWHMD

O¶RUJDQLW]DFLyGHOVPqWRGHVGHWUHEDOOLODVDOXWGHOVWUHEDOODGRUVDPEODILQDOLWDWGHSUHQGUHOHV
GHFLVLRQVSHUDHOLPLQDUFRQWURODURUHGXLUHOULVFPLWMDQoDQWPHVXUHVGHSUHYHQFLyDO¶RULJHQ
RUJDQLW]DWLYHVGHSUHYHQFLyFROāOHFWLYDGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOIRUPDWLYHVLLQIRUPDWLYHV

(O3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWGHOFRQWUDFWLVWDKDXUjG¶LQGLFDUFRPSHQVDIHUIURQWDOHVDFWXDFLRQV
EjVLTXHVG¶RUGUHLQHWHMDHQODPDWHULDOLW]DFLyG¶DTXHVWSURMHFWHHVSHFLDOPHQWSHOTXHIDD
HU

3ROV
(OVWUHEDOOVHQHOVTXDOVpVKDELWXDOODSURGXFFLyGHSROVVyQIRQDPHQWDOPHQWHOVVHJHQWV
(VFRPEUDWLQHWHMDGHOORFDO

5HWLUDGDGHOVREMHFWHVLFRVHVLQQHFHVVjULHV

RQ (PSODoDPHQWGHOHVFRVHVQHFHVVjULHVHQHOVHXUHVSHFWLXOORFG¶DSLODPHQW
HU

1RUPDOLW]DFLy LQWHUQD G¶REUD GHOV WLSXV GH UHFLSLHQWV L PDTXLQDULD GH WUDQVSRUW GH



PDWHULDOVDJUDQHO3ODGHPDQXWHQFLyLQWHUQG¶REUD

DUW 8ELFDFLyGHOVUHFLSLHQWVSHUDDSLODPHQWGHUHVLGXVLODVHYDXWLOLW]DFLy3ODG¶HYDFXDFLy

0DQXWHQFLyGHUXQHV



GHUHVLGXV

'HPROLFLRQV

q

1HWHMDGHFODXVLUHVWHVGHPDWHULDO

7UHEDOOVGHSHUIRUDFLy

q

'HVDOORWMDPHQWGHOHV]RQHVGHSDVGHFDEOHVPjQHJXHVIOHL[RVLUHVWHVGHPDWqULD



,OāOXPLQDFLyVXILFLHQW

q

5HWLUDGD G¶HTXLSV L IHUUDPHQWHV GHVFDQVDQW VLPSOHPHQW VREUH VXSHUItFLHV GH VXSRUW



SURYLVLRQDOV

q

'UHQDWJHGHYHVVDPHQWVHQIRUPDGHWROOVGHFDUEXUDQWVRJUHL[RV

q

6HQ\DOLW]DFLyGHOVULVFRVSXQWXDOVSHUIDOWDG¶RUGUHLQHWHMD

0DQLSXODFLyGHFLPHQW
5DLJGHVRUUD
7DOOGHPDWHULDOVFHUjPLFVLOtWLFVDPEVHUUDPHFjQLFD
3ROVLVHUUDGXUHVSHUWURQoDWPHFjQLFGHIXVWD
(VPHULODWGHPDWHULDOV

q 0DQWHQLPHQWGLDULGHOHVFRQGLFLRQVG¶RUGUHLQHWHMD%ULJDGDGHQHWHMD

q ,QIRUPDFLy L IRUPDFLy H[LJLEOH DOV JUHPLV R DOV GLIHUHQWV SDUWLFLSDQWV HQ HOV WUHEDOOV


GLUHFWHV L LQGLUHFWHV GH FDGD SDUWLGD LQFORVD HQ HO SURMHFWH HQ HO TXH pV UHODWLX DO



PDQWHQLPHQWGHO¶RUGUHLQHWHMDLQKHUHQWVDO¶RSHUDFLyUHDOLW]DGD

(Q HOVSXQWVGH UDGLDFLRQV HO FRQVXOWRU KDXULDG¶LGHQWLILFDUHOVSRVVLEOHVWUHEDOOV RQHV SRGHQ

5HGXFFLyRUHGLVVHQ\GHODFjUUHJD
$FWXDFLyVREUHOµRUJDQLW]DFLyGHOWUHEDOO
0LOORUDGHO¶HQWRUQGHWUHEDOO

GRQDUDTXHVWWLSXVGHUDGLDFLRQVLLQGLFDUOHVPHVXUHVSURWHFWRUHVDSUHQGUH

'RWDUDOVWUHEDOODGRUVGHODIRUPDFLyLLQIRUPDFLyHQWHPHVTXHLQFORJXLQ

5DGLDFLRQVQRLRQLW]DQWV

ÒVFRUUHFWHGHOHVDMXGHVPHFjQLTXHV
ÒVFRUUHFWHGHOVHTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO

5DGLDFLRQVYLVLEOHV
/¶zUJDQ DIHFWDW PpV LPSRUWDQW pV O¶XOO VHQW WUDQVPHVHV DTXHVWHV ORQJLWXGV G¶RQD D WUDYpV

7qFQLTXHVVHJXUHVSHUDODPDQLSXODFLyGHFjUUHJXHV

GHOVPLWMDQVRFXODUVVHQVHDSUHFLDEOHDEVRUFLyDEDQVG¶DFRQVHJXLUODUHWLQD

,QIRUPDFLyVREUHHOSHVLFHQWUHGHJUDYHWDW

/¶H[SRVLFLyGHOVXOOVLSHOOQRSURWHJLWVDODUDGLDFLySRWFRQGXLUDXQDLQIODPDFLyGHOVWHL[LWV

(OVSULQFLSLVEjVLFVGHODPDQXWHQFLyGHPDWHULDOV

WHPSRUDORSURORQJDGDDPEULVFRVYDULDEOHV

0$1,38/$&,Ï'(0$7(5,$/6
7RWDPDQXWHQFLyGHPDWHULDOFRPSRUWDXQULVFSHUWDQWGHVGHOSXQWGHYLVWDSUHYHQWLXV¶KD
GHWHQGLUDHYLWDUWRWDPDQLSXODFLyTXHQRVLJXLHVWULFWDPHQWQHFHVVjULDHQYLUWXWGHOFRQHJXW
D[LRPDGHVHJXUHWDWTXHGLXTXH³HOWUHEDOOPpVVHJXUpVDTXHOOTXHQRHVUHDOLW]D´
3HUDPDQLSXODUPDWHULDOVpVSUHFHSWLXSUHQGUHOHVVHJHQWVSUHFDXFLRQVHOHPHQWDOV
&RPHQoDUSHU OD FjUUHJDR PDWHULDO TXH DSDUHL[ PpVVXSHUILFLDOPHQW pV GLUHO SULPHUL PpV
DFFHVVLEOH
/OLXUDUHOPDWHULDOQRWLUDUOR
&ROāORFDU HO PDWHULDO RUGHQDW L HQ FDV GH DSLODW HVWUDWLILFDW TXH DTXHVW HV UHDOLW]L HQ SLOHV
HVWDEOHVOOXQ\GHSDVVDGLVVRVROORFVRQSXJXLUHEUHFRSVRGHVJDVWDUVH
8WLOLW]DU JXDQWV GH WUHEDOO L FDOoDW GH VHJXUHWDW DPE SXQWHUD PHWjOāOLFD L HPEXDWDGD HQ

HU

(O WHPSV GHGLFDW D OD PDQLSXODFLy GH PDWHULDOV pV GLUHFWDPHQW SURSRUFLRQDO D



O¶H[SRVLFLyDOULVFG¶DFFLGHQWGHULYDWGHGLWDDFWLYLWDW

RQ 3URFXUDUTXHHOVGLIHUHQWVPDWHULDOV DL[t FRPODSODWDIRUPDGH VXSRUWLGHWUHEDOOGH


O¶RSHUDULHVWLJXLQDODPDWHL[DDOoDGDHQTXqV¶KDGHWUHEDOODUDPEHOOV

HU

(YLWDU HO GLSRVLWDU HOV PDWHULDOV GLUHFWDPHQW VREUH HO WHUUD IHUKR VHPSUH VREUH



FDW~IROVRFRQWHQLGRUVTXHSHUPHWLQHOVHXWUDVOODWDGRMR

DUW (VFXUoDU WDQW FRP VLJXL SRVVLEOH OHV GLVWjQFLHV D UHFyUUHU SHO PDWHULDO PDQLSXODW


HYLWDQW HVWDFLRQDPHQWV LQWHUPHGLV HQWUH HO OORF GH SDUWLGD GHO PDWHULDO PDQLSXODW



HYLWDQWHVWDFLRQDPHQWVLQWHUPHGLVHQWUHHOOORFGHSDUWLGDGHOPDWHULDOLO¶HPSODoDPHQW



GHILQLWLXGHODVHYDSRVDGDHQREUD

q

7UDJLQDU VHPSUH HOV PDWHULDOV D GRMR PLWMDQoDQW SDORQQLHUV FDW~IROV FRQWHQLGRUV R



SDOHWVHQOORFGHSRUWDUORVG¶XQHQXQ

q

1RWUDFWDUGHUHGXLUHOQRPEUHG¶DMXGDQWVTXHUHFXOOLQLWUDJLQLQHOVPDWHULDOVVLDL[z



FRPSRUWDRFXSDUHOVRILFLDOVRFDSVG¶HTXLSHQRSHUDFLRQVGHPDQXWHQFLyFRLQFLGLQWHQ

(QHOPDQHMDPHQWGHFjUUHJXHVOODUJXHVHQWUHGXHVRPpVSHUVRQHVODFjUUHJDSRWPDQWHQLU



IUDQJHVGHWHPSVSHUIHFWDPHQWDSURILWDEOHVSHUO¶DYDQoGHODSURGXFFLy

VHHQODPjDPEHOEUDoHVWLUDWDOOODUJGHOFRVREpVREUHO¶HVSDWOOD

q

0DQWHQLU HVFODULWV VHQ\DOLW]DWV L HQOOXPHQDWV HOV OORFV GH SDV GHOV PDWHULDOV D

6¶XWLOLW]DUDQ OHV IHUUDPHQWHV L PLWMDQV DX[LOLDUV DGHTXDWV SHU DO WUDQVSRUW GH FDGD WLSXV GH



PDQLSXODU

PDWHULDO

0DQHMDPHQWGHFjUUHJXHVVHQVHPLWMDQVPHFjQLFV

(QOHVRSHUDFLRQVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDHVSURKLELUjFROāORFDUVHHQWUHODSDUWSRVWHULRUGHO

3HU DO KLVVDW PDQXDO GH FjUUHJXHV OD WRWDOLWDW GHO SHUVRQDO G¶REUD KDXUj UHEXW OD IRUPDFLy

HPSHQ\DLWXUPHOOV

FDPLyLXQDSODWDIRUPDSDOSLODURHVWUXFWXUDYHUWLFDOIL[D

EjVLFDQHFHVVjULDFRPSURPHWHQWVHDVHJXLUHOVVHJHQWVSDVVRV

6LGXUDQWODGHVFjUUHJDV¶XWLOLW]HQIHUUDPHQWHVFRPEUDoRVGHSDODQFDXQJOHVSRWHVGHFDEUD
RVLPLODUGLVSRVDUODPDQLREUDGHWDOPDQHUDTXHHVJDUDQWHL[LHOTXHQRHVYLQJXLODFjUUHJD
GDPXQWLTXHQRUHOOLVTXL
(QHOUHODWLXDODPDQLSXODFLyGHPDWHULDOVHOFRQWUDFWLVWDHQO¶HODERUDFLyGHO3ODGH6HJXUHWDWL

HU

$SURSDUVHHOPpVSRVVLEOHDODFjUUHJD

RQ $VVHQWDUHOVSHXVIHUPDPHQW
HU

$MXSLUVHGREOHJDQWHOVJHQROOV

6DOXWKDXUjGHWHQLUHQFRPWHOHVVHJHQWVSUHPLVVHV

DUW 0DQWHQLUO¶HVTXHQDGUHWD

,QWHQWDUHYLWDUODPDQLSXODFLyPDQXDOGHFjUUHJXHVPLWMDQoDQW

q

6XEMHFWDUO¶REMHFWHIHUPDPHQW

$XWRPDWLW]DFLyLPHFDQLW]DFLyGHOVSURFHVVRV

q

/¶HVIRUoG¶DL[HFDUO¶KDQGHUHDOLW]DUHOVP~VFXOVGHOHVFDPHV

0HVXUHVRUJDQLW]DWLYHVTXHHOLPLQLQRPLQLPLW]LQHOWUDQVSRUW

q 'XUDQWHOWUDQVSRUWODFjUUHJDKDXUjGHURPDQGUHHOPpVDSURSSRVVLEOHGHOFRV

$GRSWDU0HVXUHVSUHYHQWLYHVTXDQQRHVSXJXLHYLWDUODPDQLSXODFLyFRP
8WLOLW]DFLyG¶DMXGHVPHFjQLTXHV



q

3HU DO PDQHMDPHQW GH SHFHV OODUJXHV SHU XQD VROD SHUVRQD V¶DFWXDUj VHJRQV HOV



VHJHQWVFULWHULVSUHYHQWLXV



'XUjODFjUUHJDLQFOLQDGDSHUXQGHOVVHXVH[WUHPVILQVO¶DOWXUDGHO¶HVSDWOOD

&21',&,216'(/6(48,36'(3527(&&,Ï,1',9,'8$/ (3, 



$YDQoDUjGHVSODoDQWOHVPDQVDOOODUJGHO¶REMHFWHILQVDUULEDUDOFHQWUHGHJUDYHWDW

$OV HIHFWHV GHO SUHVHQW (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW WLQGUDQ OD FRQVLGHUDFLy G¶(TXLSV GH



GHODFjUUHJD

3URWHFFLy ,QGLYLGXDO DTXHOOHV SHFHV GH WUHEDOO TXH DFWXHQ D PRGH GH FREHUWD R SDQWDOOD



(VFROāORFDUjODFjUUHJDHQHTXLOLEULVREUHO¶HVSDWOOD

SRUWjWLOLQGLYLGXDOLW]DGDSHUDFDGDXVXDULGHVWLQDWVDUHGXLUOHVFRQVHTqQFLHVGHULYDGHVGHO



'XUDQWHOWUDQVSRUWPDQWLQGUjODFjUUHJDHQSRVLFLyLQFOLQDGDDPEO¶H[WUHPGDYDQWHU



DL[HFDW

q

eV REOLJDWzULD OD LQVSHFFLy YLVXDO GH O¶REMHFWH SHVDW D DL[HFDU SHU D HOLPLQDU DUHVWHV



DILODGHV

q (VWj SURKLELW DL[HFDU PpV GH  NJ GH IRUPD LQGLYLGXDO (O YDORU OtPLW GH  .J SHU

FRQWDFWHGHOD]RQDGHOFRVSURWHJLGDDPEXQDHQHUJLDIRUDGHFRQWUROG¶LQWHQVLWDWLQIHULRUD
ODSUHYLVLEOHUHVLVWqQFLDItVLFDGHO¶(3,
/D VHYD XWLOLW]DFLy KDXUj GH TXHGDU UHVWULQJLGD D O¶DEVqQFLD GH JDUDQWLHV SUHYHQWLYHV
DGHTXDGHVSHULQH[LVWqQFLDGH0$83RHQHOVHXGHIHFWH63&G¶HILFjFLDHTXLYDOHQW
7RWV HOV HTXLSV GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO HVWDUDQ GHJXGDPHQW FHUWLILFDWV VHJRQV QRUPHV
KDUPRQLW]DGHV&(6HPSUHGHFRQIRUPLWDWDOV5'5'L5'



KRPHVSRWVXSHUDUVHSXQWXDOPHQWD.JTXDQHVWUDFWLGHGHVFDUUHJDUXQPDWHULDO



SHU D FROāORFDUOR VREUH XQ PLWMj PHFjQLF GH PDQXWHQFLy (Q HO FDV GH WUDFWDUVH GH

(O &RQWUDFWLVWD 3ULQFLSDO SRUWDUj XQ FRQWURO GRFXPHQWDO GHO VHX OOLXUDPHQW LQGLYLGXDOLW]DW DO



GRQHVHVUHGXHL[HQDTXHVWVYDORUVDL.JUHVSHFWLYDPHQW

SHUVRQDO SURSLRVXEFRQWUDFWDW DPEHOFRUUHVSRQHQWDYtVGHUHFHSFLyVLJQDWSHOEHQHILFLDUL

q eV REOLJDWRUL OD XWLOLW]DFLy G¶XQ FRGL GH VHQ\DOV TXDQ V¶KD G¶DL[HFDU XQ REMHFWH HQWUH

(Q HOV FDVRV HQ TXq QR H[LVWHL[LQ QRUPHV G¶KRPRORJDFLy RILFLDO HOV HTXLSV GH SURWHFFLy



XQV TXDQWV SHU D VXSRUWDU O¶HVIRUo DO PDWHL[ WHPSV 3RW VHU TXDOVHYRO VLVWHPD D

LQGLYLGXDO VHUDQ QRUPDOLW]DWV SHO FRQVWUXFWRU SHU DO VHX ~V HQ DTXHVWD REUD WULDWV HQWUH HOV



FRQGLFLyTXHVLJXLFRQHJXWRFRQYLQJXWSHUO¶HTXLS

TXH H[LVWHL[LQ HQ HO PHUFDW L TXH UHXQHL[LQ XQD TXDOLWDW DGHTXDGD D OHV UHVSHFWLYHV



0,7-$16$8;,/,$56' 87,/,7$735(9(17,9$ 0$83 
$OVHIHFWHVGHOSUHVHQW(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXWWLQGUDQODFRQVLGHUDFLyGH0$83WRW0LWMj
$X[LOLDUGRWDWGH3URWHFFLy5HVJXDUG'LVSRVLWLXGH6HJXUHWDW2SHUDFLyVHTHQFLDO6HJXUHWDW
SRVLWLYD R 6LVWHPD GH 3URWHFFLy &ROāOHFWLYD TXH RULJLQjULDPHQW YH LQWHJUDW GH IjEULFD HQ

SUHVWDFLRQV 3HU DTXHVWD QRUPDOLW]DFLy LQWHUQD V¶KDXUj GH FRPSWDU DPE HO YLVWLSODX GHO
WqFQLFTXHVXSHUYLVDHOFRPSOLPHQWGHO3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWSHUSDUWGHOD'LUHFFLyG¶2EUD
R'LUHFFLy)DFXOWDWLYD'LUHFFLyG¶([HFXFLy
$OPDJDW]HPG¶REUDKLKDXUjSHUPDQHQWPHQWXQDUHVHUYDG¶DTXHVWVHTXLSVGHSURWHFFLyGH
PDQHUD TXH SXJXL JDUDQWLU HO VXEPLQLVWUDPHQW D WRW HO SHUVRQDO VHQVH TXH VH¶Q SURGXHL[L
UDRQDEOHPHQWODVHYDFDUqQFLD

O¶HTXLSPjTXLQDRVLVWHPDGHIRUPDVROLGjULDLLQGLVRFLDEOHGHWDOPDQHUDTXHV¶LQWHUSRVLR

(QDTXHVWDSUHYLVLyFDOWHQLUHQFRPSWHODURWDFLyGHOSHUVRQDOODYLGD~WLOGHOVHTXLSVLODGDWD

DSDQWDOOL HOV ULVFRV G¶DEDVW R  VLPXOWDQHwWDW GH O¶HQHUJLD IRUD GH FRQWURO L HOV WUHEDOODGRUV

GHFDGXFLWDWODQHFHVVLWDWGHIDFLOLWDUORVDOHVYLVLWHVG¶REUDHWF

SHUVRQDODOLqDO¶REUDLRPDWHULDOVPjTXLQHVHTXLSVRIHUUDPHQWHVSUz[LPHVDODVHYDjUHD
G¶LQIOXqQFLD DQXOāODQW R UHGXLQW OHV FRQVHTqQFLHV G¶DFFLGHQW /D VHYD RSHUDWLYLWDW UHVWD
JDUDQWLGD SHO IDEULFDQW R GLVWULEXwGRU GH FDGDVFXQ GHOV FRPSRQHQWV HQ OHV FRQGLFLRQV
G¶XWLOLW]DFLyLPDQWHQLPHQWSHUHOOSUHVFULWHV(OFRQWUDFWLVWDUHVWDREOLJDWDODVHYDDGHTXDGD
HOHFFLyVHJXLPHQWLFRQWUROG¶~V


6,67(0(6'(3527(&&,Ï&2/ā/(&7,9$ 63& 
$OV HIHFWHV GHO SUHVHQW (VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW WLQGUDQ OD FRQVLGHUDFLy GH 6LVWHPHV GH
3URWHFFLy &ROāOHFWLYD HO FRQMXQW G¶HOHPHQWV DVVRFLDWV LQFRUSRUDWV DO VLVWHPD FRQVWUXFWLX GH
IRUPD SURYLVLRQDO L DGDSWDGD D O¶DEVqQFLD GH SURWHFFLy LQWHJUDGD GH PDMRU HILFjFLD 0$83 
GHVWLQDWVDFRQGRQDUODSRVVLELOLWDWGHFRLQFLGqQFLDWHPSRUDOGHTXDOVHYROWLSXVG¶HQHUJLDIRUD
GH FRQWURO SUHVHQW HQ O¶DPELHQW ODERUDO DPE HOV WUHEDOODGRUV SHUVRQDO DOLq D O¶REUD LR

(OV(3,PpVUHOOHYDQWVSUHYLVWRVSHUDO¶H[HFXFLyPDWHULDOGHOSUHVHQWSURMHFWHVyQHOVLQGLFDWV
HQO¶DQQH[G¶DTXHVWDPHPzULDTXHFRQWLQGUjOHVILW[HVDPE5,6&$9$/8$&,Ï0(685(6

5(&8562635(9(17,86
/DOHJLVODFLyTXHV¶KDGHFRPSOLUUHVSHFWHDODSUHVqQFLDGHUHFXUVRVSUHYHQWLXVDOHVREUHVGH
FRQVWUXFFLy HVWj FRQWHPSODGD D OD OOHL  '¶DFRUG DPE DTXHVWD OOHL OD SUHVqQFLD GHOV
UHFXUVRVSUHYHQWLXVDOHVREUHVGHFRQVWUXFFLyVHUjSUHFHSWLYDHQHOVVHJHQWVFDVRV
4XDQ HOV ULVFRV HV SXJXLQ YHXUH DJUHXMDWV R PRGLILFDWV HQ HO GHVHQYROXSDPHQW GHO SURFpV R
O¶DFWLYLWDW SHU OD FRQFXUUqQFLD G¶RSHUDFLRQV GLYHUVHV TXH HV GHVHQYROXSHQ VXFFHVVLYDPHQW R
VLPXOWjQLDPHQWLTXHIDFLQSUHFtVHOFRQWUROGHODFRUUHFWDDSOLFDFLyGHOVPqWRGHVGHWUHEDOO/D
SUHVqQFLD GHUHFXUVRV SUHYHQWLXVGHFDGDFRQWUDFWLVWDVHUj QHFHVVDUL TXDQGXUDQWO¶REUD HV
GHVHQYROXSLQWUHEDOOVDPEULVFRVHVSHFLDOVFRPHVGHILQHL[HQHQHOUHDOGHFUHW

PDWHULDOV PjTXLQHV HTXLSV R IHUUDPHQWHV SUz[LPHV D OD VHYD jUHD G¶LQIOXqQFLD DQXOāODQW R

4XDQHVUHDOLW]LQDFWLYLWDWVRSURFHVVRVTXHUHJODPHQWjULDPHQWHVFRQVLGHULQSHULOORVRVRDPE

UHGXLQW OHV FRQVHTqQFLHV G¶DFFLGHQW /D VHYD RSHUDWLYLWDW JDUDQWHL[ OD LQWHJULWDW GH OHV

ULVFRVHVSHFLDOV

SHUVRQHV R REMHFWHV SURWHJLWV VHQVH QHFHVVLWDW G¶XQD SDUWLFLSDFLy SHU D DVVHJXUDU OD VHYD

4XDQODQHFHVVLWDWG¶DTXHVWDSUHVqQFLDVLJXLUHTXHULGDSHUOD,QVSHFFLyGH7UHEDOOL6HJXUHWDW

HILFjFLD$TXHVW~OWLPDVSHFWHpVHOTXHHVWDEOHL[ODVHYDGLIHUqQFLDDPEXQ(TXLSGH3URWHFFLy
,QGLYLGXDO (3, 
(QDEVqQFLDG¶KRPRORJDFLyRFHUWLILFDFLyG¶HILFjFLDSUHYHQWLYDGHOFRQMXQWG¶DTXHVWV6LVWHPHV
LQVWDOāODWV HO FRQWUDFWLVWD IL[DUj HQ HO VHX 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXW UHIHUqQFLD L UHODFLy GHOV
3URWRFROV G¶$VVDLJ &HUWLILFDWV R +RPRORJDFLRQV DGRSWDGHV LR UHTXHULWV DOV LQVWDOāODGRUV
IDEULFDQWVLRSURYHwGRUVSHUDOFRQMXQWGHOVHVPHQWDWV6LVWHPHVGH3URWHFFLy&ROāOHFWLYD

6RFLDOVLOHVFLUFXPVWjQFLHVGHOFDVKRH[LJLVVLQGHJXWDOHVFRQGLFLRQVGHWUHEDOOGHWHFWDGHV
4XDQ D OHV REUHV GH FRQVWUXFFLy FRH[LVWHL[HQ FRQWUDFWLVWHV L VXEFRQWUDFWLVWHV TXH GH IRUPD
VXFFHVVLYD R VLPXOWjQLD SXJXLQ FRQVWLWXLU XQ ULVF HVSHFLDO SHU LQWHUIHUqQFLD G¶DFWLYLWDWV OD
SUHVqQFLDGHOV5HFXUVRVSUHYHQWLXVpVHQDTXHVWVFDVRVQHFHVVjULD

(OV UHFXUVRV SUHYHQWLXV VyQ QHFHVVDULV TXDQ HV GHVHQYROXSLQ WUHEDOOV DPE ULVFRV HVSHFLDOV

/DVHQ\DOLW]DFLyQRKDXUjGHFRQVLGHUDUVHXQDPHVXUDVXEVWLWXWLYDGHOHVPHVXUHVWqFQLTXHVL

GHILQLWVDO¶DQQH[,,GHO5'

RUJDQLW]DWLYHVGHSURWHFFLyFROāOHFWLYDLKDXUjG¶XWLOLW]DUVHTXDQPLWMDQoDQWDTXHVWHV~OWLPHV

7UHEDOOV DPE ULVFRV HVSHFLDOPHQW JUHXV G¶HQWHUUDPHQW HQIRQVDPHQW R FDLJXGD G¶DOWXUD SHU

QRKDJLHVWDWSRVVLEOHHOLPLQDUHOVULVFRVRUHGXLUORVVXILFLHQWPHQW

OHV SDUWLFXODUV FDUDFWHUtVWLTXHV GH O¶DFWLYLWDW GHVHQYROXSDGD HOV SURFHGLPHQWV DSOLFDWV R

7DPSRF KDXUj GH FRQVLGHUDUVH XQD PHVXUD VXEVWLWXWLYD GH OD IRUPDFLy L LQIRUPDFLy GHOV

O¶HQWRUQGHOOORFGHWUHEDOO

WUHEDOODGRUVHQPDWqULDGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOO

7UHEDOOVHQHOVTXDOVO¶H[SRVLFLyDDJHQWVTXtPLFVRELROzJLFVVXSRVLXQULVFG¶HVSHFLDOJUDYHWDW

$L[tPDWHL[VHJRQVV¶HVWDEOHL[HQHO5'V¶KDXUjGHFRPSOLUTXH

RSHOVTXHODYLJLOjQFLDHVSHFtILFDGHODVDOXWGHOVWUHEDOODGRUVVLJXLOHJDOPHQWH[LJLEOH

/HV YLHV L VRUWLGHV HVSHFtILTXHV G¶HPHUJqQFLD KDXUDQ GH VHQ\DOLW]DUVH FRQIRUPH DO 5'

7UHEDOOV DPE H[SRVLFLy D UDGLDFLRQV LRQLW]DQWV SHOV TXH OD QRUPDWLYD HVSHFtILFD REOLJD D OD

WHQLQWHQFRPSWHTXHDTXHVWDVHQ\DOLW]DFLyKDXUjGHIL[DUVHHQHOVOORFVDGHTXDWVL

GHOLPLWDFLyGH]RQHVFRQWURODGHVRYLJLODGHV

WHQLUODUHVLVWqQFLDVXILFLHQW

7UHEDOOVDODSUR[LPLWDWGHOtQLHVHOqFWULTXHVG¶DOWDWHQVLy

(OVGLVSRVLWLXVQRDXWRPjWLFVGHOOXLWDFRQWUDLQFHQGLVKDXUDQG¶HVWDUVHQ\DOLW]DWVFRQIRUPHDO

7UHEDOOVTXHH[SRVLQDULVFG¶RIHJDPHQWSHULPPHUVLy
2EUHV G¶H[FDYDFLy GH W~QHOV SRXV L DOWUHV WUHEDOOV TXH VXSRVLQ PRYLPHQWV GH WHUUD
VXEWHUUDQLV
7UHEDOOVUHDOLW]DWVHQLPPHUVLyDPEHTXLSVXEDTXjWLF
7UHEDOOVUHDOLW]DWVHQFDL[RQVG¶DLUHFRPSULPLW

5'  WHQLQW HQ FRPSWH TXH DTXHVWD VHQ\DOLW]DFLy KDXUj GH IL[DUVH HQ HOV OORFV
DGHTXDWVLWHQLUODUHVLVWqQFLDVXILFLHQW
(OFRORUXWLOLW]DWSHUDODLOāOXPLQDFLyDUWLILFLDOQRSRGUjDOWHUDURLQIOXLUHQODSHUFHSFLyGHOHV
VHQ\DOVRSDQHOOVGHVHQ\DOLW]DFLy
/HVSRUWHVWUDQVSDUHQWVKDXUDQGHWHQLUXQDVHQ\DOLW]DFLyDO¶DOWXUDGHODYLVWD
4XDQ H[LVWHL[LQ OtQLHV G¶HVWHVD HOqFWULFD jUHHV HQ HO FDV TXH YHKLFOHV O¶REUD KDJXHVVLQ GH

7UHEDOOVTXHLPSOLTXLQO¶~VG¶H[SORVLXV

FLUFXODUVRWDO¶HVWHVDHOqFWULFDV¶XWLOLW]DUjXQDVHQ\DOLW]DFLyG¶DGYHUWqQFLD

7UHEDOOVTXHUHTXHUHL[LQPXQWDURGHVPXQWDUHOHPHQWVSUHIDEULFDWVSHVDWV

/D LPSODQWDFLy GH OD VHQ\DOLW]DFLy L EDOLVDPHQW V¶KD GH GHILQLU HQ HOV SOjQROV GH O¶(VWXGL GH

6(1<$/,7=$&,Ï,$%$/,6$0(17
4XDQW D OD VHQ\DOLW]DFLy GH O¶REUD pV QHFHVVDUL GLVWLQJLU HQWUH OD TXH HV UHIHUHL[ D OD TXH
GHPDQGD GH O¶DWHQFLy SHU SDUW GHOV WUHEDOODGRUV L DTXHOOD TXH FRUUHVSRQ DO WUjILF H[WHULRU
DIHFWDW SHU O¶REUD (Q HO SULPHU FDV VyQ G¶DSOLFDFLy OHV SUHVFULSFLRQV HVWDEOHUWHV SHU HO 5HLDO
'HFUHW  GH  G¶DEULO /D VHQ\DOLW]DFLy L HO DEDOLVDPHQW GH WUjILF YpQHQ UHJXODWV
HQWUH DOWUD QRUPDWLYD SHU OD 1RUPD ,& GH OD 'LUHFFLy *HQHUDO GH &DUUHWHUHV L QR pV
REMHFWH GH O¶(VWXGL GH 6HJXUHWDW L 6DOXW $TXHVWD GLVWLQFLy QR H[FORX OD SRVVLEOH

6HJXUHWDW L 6DOXW L V¶KD GH WHQLU HQ FRPSWH HQ OHV ILW[HV G¶DFWLYLWDWV DO PHQ\V UHVSHFWH HOV
ULVFRVTXHQRV¶KDJLQSRJXWHOLPLQDU


&21',&,216' $&&e6,$)(&7$&,216'(/$9,$3Ò%/,&$
(OSURMHFWHQRUHDOLW]DFDSLQWHUYHQFLyRQV¶DIHFWLQOHVFRQGLFLRQVG¶DFFpVDOKDELWDWJHGHSODQWD
SLVQLLQWHUYHQFLRQVUHOOHYDQWVTXHDIHFWLQODYLDS~EOLFD

FRPSOHPHQWDFLy GH OD VHQ\DOLW]DFLy GH WUjILF GXUDQW O¶REUD TXDQ DTXHVWD PDWHL[D HV IDFL

(QWRWFDVHQHO3/$'(6(*85(7$7,6$/87HO&RQWUDFWLVWDGHILQLUjOHVGHVYLDFLRQVLSDVVRV

H[LJLEOHSHUDODVHJXUHWDWGHOVWUHEDOODGRUVTXHWUHEDOOLQDODLPPHGLDFLyG¶DTXHVWWUjILF

SURYLVLRQDOVSHUDYHKLFOHVLYLDQDQWVHOVFLUFXLWVLWUDPVGHVHQ\DOLW]DFLyODVHQ\DOLW]DFLyOHV

6¶KDGHWHQLUHQFRPSWHTXHODVHQ\DOLW]DFLySHUVLPDWHL[DQRHOLPLQDHOVULVFRVPDOJUDWDL[z
ODVHYDREVHUYDFLyTXDQpVO¶DSURSLDGDLHVWjEHQFROāORFDGDIDTXHO¶LQGLYLGXDGRSWLFRQGXFWHV
VHJXUHV/DVHQ\DOLW]DFLyDEXQGDQWQRJDUDQWHL[XQDERQDVHQ\DOLW]DFLyMDTXHHOWUHEDOODGRU
DFDEDIHQWFDVRPtVGHTXDOVHYROWLSXVGHVHQ\DO
(O5'HVWDEOHL[TXHODVHQ\DOLW]DFLyGHVHJXUHWDWLVDOXWHQHOWUHEDOOKDXUjG¶XWLOLW]DU
VH VHPSUH TXH O¶DQjOLVL GHOV ULVFRV H[LVWHQWV OHV VLWXDFLRQV G¶HPHUJqQFLD SUHYLVLEOHV L OHV
PHVXUHVSUHYHQWLYHVDGRSWDGHVSRVLQGHPDQLIHVWODQHFHVVLWDWGH
&ULGDU O¶DWHQFLy GHOV WUHEDOODGRUV VREUH O¶H[LVWqQFLD GH GHWHUPLQDWV ULVFRV SURKLELFLRQV R
REOLJDFLRQV

PHVXUHVGHSURWHFFLyLGHWHFFLyHOVSDYLPHQWVSURYLVLRQDOVOHVPRGLILFDFLRQVTXHFRPSRUWLOD
LPSODQWDFLyGHO¶REUDLODVHYDH[HFXFLyGLIHUHQFLDQWVLpVFDVOHVGLIHUHQWVIDVHVG¶H[HFXFLy
$ DTXHVWV HIHFWHV HV WLQGUj HQ FRPSWH HO TXH GHWHUPLQD OD 1RUPDWLYD SHU D OD LQIRUPDFLy L
VHQ\DOLW]DFLy G¶REUHV DO PXQLFLSL L OD ,QVWUXFFLy 0XQLFLSDO VREUH OD LQVWDOāODFLy G¶HOHPHQWV
XUEDQVDO¶HVSDLS~EOLFGHODFLXWDWTXHFRUUHVSRQJXL
4XDQ FRUUHVSRQJXL G¶DFRUG DPE OHV SUHYLVLRQV G¶H[HFXFLy GH OHV REUHV HV GLIHUHQFLDUj DPE
FODUHGDW L SHU FDGDVFXQD GH OHV GLVWLQWHV IDVHV GH O¶REUD HOV jPELWV GH WUHEDOO L HOV jPELWV
GHVWLQDWVDODFLUFXODFLyGHYHKLFOHVLYLDQDQWVG¶DFFpVDHGLILFLVLJXDOVHWFLHVGHILQLUDQOHV
PHVXUHVGHVHQ\DOLW]DFLyLSURWHFFLyTXHFRUUHVSRQJXLQDFDGDVFXQDGHOHVIDVHV
eV REOLJDWRUL FRPXQLFDU O¶LQLFL O¶H[WHQVLy OD QDWXUDOHVD GHOV WUHEDOOV L OHV PRGLILFDFLRQV GH OD

$OHUWDU DOV WUHEDOODGRUV TXDQ HV SURGXHL[L XQD GHWHUPLQDGD VLWXDFLy G¶HPHUJqQFLD TXH

FLUFXODFLy GH YHKLFOHV SURYRFDGHV SHU OHV REUHV D OD *XjUGLD 0XQLFLSDO L DOV %RPEHUV R D

UHTXHUHL[LPHVXUHVXUJHQWVGHSURWHFFLyRHYDFXDFLy

O¶$XWRULWDWTXHFRUUHVSRQJXL

)DFLOLWDUDOVWUHEDOODGRUVODORFDOLW]DFLyLLGHQWLILFDFLyGHGHWHUPLQDWVPLWMDQVRLQVWDOāODFLRQVGH

4XDQ FDOJXL SURKLELU O¶HVWDFLRQDPHQW HQ ]RQHV RQ KDELWXDOPHQW pV SHUPqV HV FROāORFDUj HO

SURWHFFLyHYDFXDFLyHPHUJqQFLDRSULPHUVDX[LOLV

FDUWHOOGH³6(1<$/,7=$&,Ï(;&(3&,21$/´ ;PP DPEGLHVG¶DQWHODFLyDOLQLFL

2ULHQWDURJXLDUDOVWUHEDOODGRUVTXHUHDOLW]LQGHWHUPLQDGHVPDQLREUHVSHULOORVHV

GHOVWUHEDOOVWRWFRPXQLFDQWKRDOD*XjUGLD0XQLFLSDORO¶$XWRULWDWTXHFRUUHVSRQJXL

(Q OD GHVYLDFLy R HVWUHQ\LPHQW GH SDVVRV SHU D YLDQDQWV HV FROāORFDUj OD VHQ\DOLW]DFLy
FRUUHVSRQHQW
1R HV SRGUj FRPHQoDU O¶H[HFXFLy GH OHV REUHV VHQVH KDYHU SURFHGLW D OD LPSODQWDFLy GHOV
HOHPHQWV GH VHQ\DOLW]DFLy L SURWHFFLy TXH FRUUHVSRQJXLQ GHILQLWV DO 3/$ '( 6(*85(7$7

7DQFDPHQWVGHO¶REUDTXHDIHFWHQO¶jPELWS~EOLF
7DQTXHV
6LWXDFLy

DSURYDW
(O FRQWUDFWLVWD GHO¶REUDVHUj UHVSRQVDEOH GHO PDQWHQLPHQW GHOD VHQ\DOLW]DFLyL HOHPHQWVGH
SURWHFFLyLPSODQWDWV

(Q FDV TXH KL FDOJXLQ GHOLPLWDUDQ HO SHUtPHWUH GH O¶jPELW GH
O¶REUDRHQRUGHQDFLyHQWUHPLWJHUHVWDQFDUDQHOIURQWGHO¶REUDL
HOVODWHUDOVGHODSDUWGHYRUHUDRFXSDGD

7LSXVGHWDQTXHV

(V IRUPDUDQ DPE [DSD PHWjOāOLFD RSDFD R D EDVH GH SODIRQV
SUHIDEULFDWVRG¶REUDGHIjEULFDDUUHERVVDGDLSLQWDGD

(OVDFFHVVRVGHYLDQDQWVLYHKLFOHVHVWDUDQFODUDPHQWGHILQLWVVHQ\DOLW]DWVLVHSDUDWV

/HVHPSUHVHVSURPRWRUHVSRGUDQSUHVHQWDUDO¶$MXQWDPHQWSHUD



ODVHYDKRPRORJDFLyVLV¶HVFDXHOVHXSURSLPRGHOGHWDQFDSHU

1RUPHVGH3ROLFLD

WDOG¶HPSUDUORHQWRWHVOHVREUHVTXHIDFLQ
/HVWDQTXHVPHWjOāOLTXHVGH[FPQRPpVV¶DGPHWHQSHU

&RQWUROG¶DFFHVVRV

D SURWHFFLRQV SURYLVLRQDOV HQ RSHUDFLRQV GH FjUUHJD GHVYLDFLRQV

(O FRQWUDFWLVWD DPE OD FROāODERUDFLy GHO VHX VHUYHL GH SUHYHQFLy GHILQLUj GLQV GHO 3OD GH

PRPHQWjQLHVGHWUjQVLWRVLPLODUV

6HJXUHWDW L 6DOXW HO SURFpV SHU DO FRQWURO G¶HQWUDGD L VRUWLGD GH SHUVRQDO L PDTXLQDULD GH

(Q FDS FDV V¶DGPHWFRPD WDQFDHO VLPSOH DEDOLVDWDPEFLQWD GH

PDQHUDTXHJDUDQWHL[LO¶DFFpV~QLFDPHQWDSHUVRQHVDXWRULW]DGHVDO¶REUD

39& PDOOD HOHFWURVROGDGD GH IHUUDOOLVWD [DU[D WLSXV WHQLV GH

4XDQ OD GHOLPLWDFLy GH O¶REUD QR HV SXJXL SRUWDU D WHUPH SHU OHV SUzSLHV FLUFXPVWjQFLHV GH

SROLSURSLOq

O¶REUD HO FRQWUDFWLVWD DO PHQ\V KDXUj GH JDUDQWLU O¶DFFpV FRQWURODW D OHV LQVWDOāODFLRQV G¶~V

WUDGLFLRQDOVGHGHOLPLWDFLRQVSURYLVLRQDOVGH]RQHVGHULVF

FRP~ GH O¶REUD L KDXUj G¶DVVHJXUDU TXH OHV HQWUDGHV D O¶REUD HVWLJXLQ VHQ\DOLW]DGHV L TXH
TXHGLQWDQFDGHVOHV]RQHVTXHSXJXLQSUHVHQWDUULVFRV
&RRUGLQDFLyG¶LQWHUIHUqQFLHVLVHJXUHWDWDSHXG¶REUD

&RPSOHPHQWV

KDELWXDOPHQW GH FRORU WDURQMD  R HOHPHQWV

7RWHV OHV WDQTXHV WLQGUDQ EDOLVDPHQW OOXPLQyV L HOHPHQWV
UHIOHFWDQWVHQWRWHOVHXSHUtPHWUH

0DQWHQLPHQW

(O &RQWUDFWLVWD YHWOODUj SHO FRUUHFWH HVWDW GH OD WDQFD HOLPLQDQW

(O FRQWUDFWLVWD TXDQ VLJXL QHFHVVDUL GRQDW HO YROXP G¶REUD HO YDORU GHOV PDWHULDOV

JUDILWWLV SXEOLFLWDW LOāOHJDO L TXDOVHYRO DOWUH HOHPHQW TXH GHWHULRUL

HPPDJDW]HPDWVLDOWUHVFLUFXPVWjQFLHVTXHDL[tKRDFRQVHOOLQGHILQLUjXQSURFpVSHUJDUDQWLU

HOVHXHVWDWRULJLQDO

O¶DFFpV FRQWURODW D OHV LQVWDOāODFLRQV TXH VXSRVLQ ULVF SHUVRQDO LR FRP~ SHU D O¶REUD L HO
LQWUXVLVPHDO¶LQWHULRUGHO¶REUDG¶~VFRP~RSDUWLFXODU



¬PELWG RFXSDFLyGHODYLDS~EOLFD
2FXSDFLyGHOWDQFDPHQWGHO¶REUD
6¶HQWpQ SHU jPELW G¶RFXSDFLy HO UHDOPHQW RFXSDW LQFORHQW WDQTXHV HOHPHQWV GH SURWHFFLy
EDUDQHVEDVWLGHVFRQWHQLGRUVFDVHWHVHWF
(Q HO 3/$ '( 6(*85(7$7 , 6$/87 (1 (/ 75(%$// V¶HVSHFLILFDUj OD GHOLPLWDFLy GH O¶jPELW

$FFpVDO¶REUD
3RUWHV



2SHUDFLRQVTXHDIHFWHQO¶jPELWS~EOLF
(QWUDGHVLVRUWLGHVGHYHKLFOHVLPDTXLQjULD
9LJLOjQFLD

DFFLGHQWV

O¶REUD /¶jPELW R HOV jPELWV G¶RFXSDFLy TXHGDUDQ FODUDPHQW GLEXL[DWV HQ SOjQROV SHU IDVHV L
$SDUFDPHQW

)RUD GH O¶jPELW GHO WDQFDPHQW GH O¶REUD QR SRGUDQ HVWDFLRQDUVH
YHKLFOHVQLPDTXLQjULDGHO¶REUDH[FHSWHDODUHVHUYDGHFjUUHJDL

/¶DPSODGD Pj[LPD D RFXSDU VHUj SURSRUFLRQDO D O¶DPSODGD GH OD YRUHUD /¶HVSDL OOLXUH SHU D

GHVFjUUHJD GH O¶REUD TXDQ H[LVWHL[L ]RQD G¶DSDUFDPHQW D OD

SDVGHYLDQDQWVQRVHUjLQIHULRUDXQWHUo  GHO¶DPSODGDGHODYRUHUDH[LVWHQW
&DQYLVGHOD=RQD2FXSDGD

3HUVRQDO UHVSRQVDEOH GH O¶REUD V¶HQFDUUHJDUj GH GLULJLU OHV
RSHUDFLRQV G¶HQWUDGD L VRUWLGD DYLVDQW HOV YLDQDQWV D IL G¶HYLWDU

G¶RFXSDFLy GH O¶REUD L HV GLIHUHQFLDUj FODUDPHQW VL DTXHVW FDQYLD HQ OHV GLIHUHQWV IDVHV GH
LQWHUUHODFLRQDWVDPEHOSURFpVFRQVWUXFWLX

/DSRUWDG¶DFFpVURPDQGUjWDQFDGDFDGDILGHMRUQDGDODERUDO(V
FRQWURODUjO¶DFFpV

FDOoDGD
&DPLRQVHQHVSHUD

(O3/$'(6(*85(7$7SUHYHXUjDTXHVWDQHFHVVLWDWG¶DFRUGDPE

4XDOVHYRO FDQYL HQ OD ]RQD RFXSDGD TXH DIHFWL O¶jPELW GH GRPLQL S~EOLF HV FRQVLGHUDUj XQD

ODSURJUDPDFLyGHOVWUHEDOOVLHOVPLWMDQVGHFjUUHJDGHVFjUUHJDL

PRGLILFDFLy GHO 3/$ '( 6(*85(7$7 , 6$/87 (1 (/ 75(%$// L V¶KDXUj GH GRFXPHQWDU L

WUDQVSRUWLQWHULRUGHO¶REUD

WUDPLWDUG¶DFRUGDPEHO5'


&jUUHJDLGHVFjUUHJD
/HVRSHUDFLRQVGHFjUUHJDLGHVFjUUHJDV¶H[HFXWDUDQDOHV]RQHVKDELOLWDGHVSHUDWDO~V

6LFDOHQYDLUHOFDUULOGHFLUFXODFLyTXHFRUUHVSRQJXLFDOFRQWDFWDUSUqYLDPHQWDPEOD*XjUGLD

/HV EDVWLGHV VHUDQ WDSDGHV SHULPHWUDOPHQW L D WRWD O¶DOoDGD GH O¶REUD GHV GH O¶HQWDULPDW GH

8UEDQDLGHPDQDUDXWRULW]DFLySUqYLD

YLVHUDDPEXQD[DU[DRORQHVRSDTXHVTXHHYLWLODFDLJXGDG¶REMHFWHVLODSURSDJDFLyGHSROV

(VSURWHJLUjHOSDVGHYLDQDQWVDPEWDQTXHVPHWjOāOLTXHVGH[FPGHOLPLWDQWHOFDPt

;DU[HV 6HPSUH TXH V¶H[HFXWLQ WUHEDOOV TXH FRPSRUWLQ SHULOO SHU DOV YLDQDQWV SHO ULVF GH

SHOVGRVFRVWDWVLHVFROāORFDUjODVHQ\DOLW]DFLyTXHFRUUHVSRQJXL

FDLJXGD GH PDWHULDOV R HOHPHQWV HV FROāORFDUDQ [DU[HV GH SURWHFFLy HQWUH OHV SODQWHV DPE

/D VHSDUDFLy HQWUH OHV WDQTXHV PHWjOāOLTXHV L O¶jPELW G¶RSHUDFLRQV R HO YHKLFOH IRUPDUj XQD
IUDQMD GH SURWHFFLy O¶DPSODGD GH OD TXDO GHSHQGUj GHO WLSXV GH SURGXFWHV D FDUUHJDU R
GHVFDUUHJDU L TXH HVWDEOLUj HO &DS G¶2EUD SUqYLD FRQVXOWD DO &RRUGLQDGRU GH 6HJXUHWDW GH
O¶REUD
$FDEDGHV OHV RSHUDFLRQV GH FjUUHJD L GHVFjUUHJD HV UHWLUDUDQ OHV WDQTXHV PHWjOāOLTXHV HV
QHWHMDUjHOSDYLPHQW

1R HV SRGHQ DFXPXODU WHUUHV UXQD L GHL[DOOHV HQ O¶jPELW GH GRPLQL
S~EOLF H[FHSWH VL pV SHU D XQ WHUPLQL FXUW L VL V¶KD REWLQJXW XQ
SHUPtV HVSHFLDO GH O¶$MXQWDPHQW L VHPSUH V¶KD GH GLSRVLWDU HQ
WUHPXJHVRHQFRQWHQLGRUVKRPRORJDWV
6L QR HV GLVSRVD G¶DTXHVWD DXWRULW]DFLy QL G¶HVSDLV DGHTXDWV OHV
WHUUHV HV FDUUHJDUDQ GLUHFWDPHQW VREUH FDPLRQV SHU D OD VHYD
HYDFXDFLyLPPHGLDWD
$ PDQFD G¶HVSDL SHU D FROāORFDU HOV FRQWHQLGRUV HQ O¶jPELW GHO
WDQFDPHQW GH O¶REUD HV FROāORFDUDQ VREUH OD YRUHUD HQ HO SXQW PpV
SURSHU D OD WDQFD GHL[DQW XQ SDV SHU DOV YLDQDQWV G¶XQ PHWUH L
TXDUDQWDFHQWtPHWUHV P G¶DPSODGDFRPDPtQLP
6¶HYLWDUjTXHKLKDJLSURGXFWHVTXHVREUHVXUWLQGHOFRQWHQLGRU
(V QHWHMDUj GLjULDPHQW OD ]RQD DIHFWDGD L GHVSUpV GH UHWLUDW HO

(YDFXDFLy



1HWHMDLLQFLGqQFLDVREUHO DPELHQWTXHDIHFWHQO jPELWS~EOLF
1HWHMD
(OV FRQWUDFWLVWHV QHWHMDUDQ GLjULDPHQW O¶HVSDL S~EOLF DIHFWDW SHU O¶DFWLYLWDW GH O¶REUD L

$SLODPHQWLHYDFXDFLyGHWHUUHVLUXQD
$SLODPHQW

VLVWHPHVKRPRORJDWVGHIRUMDWSHULPHWUDOVDWRWHVOHVIDoDQHV

HVSHFLDOPHQWGHVSUpVG¶KDYHUHIHFWXDWFjUUHJXHVLGHVFjUUHJXHVRRSHUDFLRQVSURGXFWRUHVGH
SROVRGHL[DOOHV
(VYLJLODUjHVSHFLDOPHQWO¶HPLVVLyGHSDUWtFXOHVVzOLGHV SROVFLPHQWHWF 
6RUROOV+RUDULGHWUHEDOO
/HVREUHVHVUHDOLW]DUDQHQWUHOHVLOHVKRUHVGHOVGLHVIHLQHUV
)RUDG¶DTXHVWKRUDULQRPpVHVSHUPHWUHDOLW]DUDFWLYLWDWVTXHQRSURGXHL[LQVRUROOVPpVHQOOj
G¶DOOz TXH HVWDEOHL[HQ OHV 2&$) /HV REUHV UHDOLW]DGHV IRUD G¶DTXHVW KRUDUL KDXUDQ GH VHU
HVSHFtILFDPHQWDXWRULW]DGHVSHUO¶$MXQWDPHQW
([FHSFLRQDOPHQW L DPE O¶REMHFWH GH PLQLPLW]DU OHV PROqVWLHV TXH GHWHUPLQDGHV RSHUDFLRQV
SRGHQ SURGXLU VREUH O¶jPELW S~EOLF L OD FLUFXODFLy R SHU PRWLXV GH VHJXUHWDW O¶$MXQWDPHQW
SRGUjREOLJDUTXHDOJXQVWUHEDOOVV¶H[HFXWLQHQGLHVQRIHLQHUVRHQXQKRUDULHVSHFtILF
(VUHJDUDQHOVHOHPHQWVDHQGHUURFDUODUXQDLWRWVHOVPDWHULDOVTXHSXJXLQSURGXLUSROV
(QHOWDOOGHSHFHVDPEGLVFV¶KLDIHJLUjDLJXD

FRQWHQLGRU



(OVFRQWHQLGRUVTXDQQRV¶XWLOLW]LQKDXUDQGHVHUUHWLUDWV

5HVLGXVTXHDIHFWHQDO jPELWS~EOLF

6L OD UXQD HV FDUUHJD VREUH FDPLRQV DTXHVWV KDXUDQ GH SRUWDU OD

(OFRQWUDFWLVWDGLQVGHO 3OD GH 6HJXUHWDW L 6DOXWGHILQLUj DPEODFROāODERUDFLyGHO VHX VHUYHL

FDL[DWDSDGDDPEXQDORQDRXQSOjVWLFRSDFDILG¶HYLWDUODSURGXFFLy

GHSUHYHQFLyHOVSURFHGLPHQWVGHWUHEDOOSHUDO¶HPPDJDW]HPDWJHLUHWLUDGDGHFDGDVFXQGHOV

GH SROV L HO VHX WUDQVSRUW KR VHUj D XQ DERFDGRU DXWRULW]DW (O

GLIHUHQWVWLSXVGHUHVLGXVTXHHVSXJXLQJHQHUDUDO¶REUD

PDWHL[HVIDUjHQHOVWUDQVSRUWVGHOVFRQWHQLGRUV

(O FRQWUDFWLVWD KDXUj GH GRQDU OHV RSRUWXQHV LQVWUXFFLRQV DOV WUHEDOODGRUV L VXEFRQWUDFWLVWHV

3URWHFFLRQVSHUDHYLWDUODFDLJXGDG¶REMHFWHVDODYLDS~EOLFD

FRPSURYDQWTXHKRFRPSUHQHQLKRFRPSOHL[HQ

$O 3/$ '( 6(*85(7$7 V¶HVSHFLILFDUDQ SHU FDGD IDVH G¶REUD OHV PHVXUHV L SURWHFFLRQV

&LUFXODFLyGHYHKLFOHVLYLDQDQWVTXHDIHFWHQO jPELWS~EOLF

SUHYLVWHVSHUDJDUDQWLUODVHJXUHWDWGHYLDQDQWVLYHKLFOHVLHYLWDUODFDLJXGDG¶REMHFWHVDOD
YLDS~EOLFDWHQLQWHQFRPSWHOHVGLVWjQFLHVHQSURMHFFLyYHUWLFDOHQWUHHOVWUHEDOOVHQDOWXUD

6HQ\DOLW]DFLyLSURWHFFLy

HOWDQFDPHQWGHO¶REUDLODYRUHUDR]RQDGHSDVGHYLDQDQWVRYHKLFOHV

6¶DSOLFDUDQOHVPHVXUHVGHILQLGHVDOD1RUPDGH6HQ\DOLW]DFLyG¶2EUHV

(VFROāORFDUDQEDVWLGHVSHULPHWUDOVDWRWVHOVSDUDPHQWVH[WHULRUVDODFRQVWUXFFLyDUHDOLW]DU

(VWjSURKLELGDODFROāORFDFLyGHVHQ\DOVQRDXWRULW]DGHVSHOV6HUYHLV0XQLFLSDOV

VLKLVRUJXHL[ODQHFHVVLWDW
/HVEDVWLGHVVHUDQPHWjOāOLTXHVLPRGXODUV7LQGUDQXQDSURWHFFLyGHODFDLJXGDGHPDWHULDOVL
HOHPHQWV IRUPDQW XQ HQWDULPDW KRULW]RQWDO D  P G¶DOoDGD SUHIHUHQWPHQW GH SHFHV
PHWjOāOLTXHVIL[DWDO¶HVWUXFWXUDYHUWLFDOLKRULW]RQWDOGHODEDVWLGDDL[tFRPXQDPDUTXHVLQD
LQWHULRULQFOLQDGDHQYRODGtVTXHVREUHVXUWLPFRPDPtQLPGHOSODGHODEDVWLGD

'LPHQVLRQVPtQLPHVG¶LWLQHUDULVLSDVVRVSHUDYLDQDQWV
(VUHVSHFWDUDQOHVVHJHQWVGLPHQVLRQVPtQLPHV
(Q FDV GH UHVWULFFLy GHODYRUHUDO¶DPSODGD GHSDVSHU D YLDQDQWV QRVHUjLQIHULRUD XQ WHUo
 GHO¶DPSODGDGHODYRUHUDH[LVWHQW



$FFHVVLELOLWDWGHSHUVRQHVDPEPRELOLWDWUHGXwGD

6L OD YLD R YLHV GH O¶HQWRUQ GH O¶REUD HVWDQ DGDSWDGHV G¶DFRUG DPE HO TXH GLVSRVD HO 'HFUHW
 GH  GH PDUo L QR KL KD LWLQHUDUL DOWHUQDWLX HOV SDVVRV R LWLQHUDULV SURYLVLRQDOV
FRPSOLUDQOHVVHJHQWVFRQGLFLRQVPtQLPHV
$OoDGDOOLXUHG¶REVWDFOHVGHP
(Q HOV FDQYLV GH GLUHFFLy O¶DPSODGD PtQLPD GH SDV KDXUj GH SHUPHWUH LQVFULXUH XQ FHUFOH
G¶PGHGLjPHWUH

0HVXUHVGHSURWHFFLyDWHUFHUV
(V FRQVLGHUDUDQ OHV VHJHQWV PHVXUHV GH SURWHFFLy SHU D FREULU HO ULVF GH OHV SHUVRQHV TXH
WUDQVLWHQSHOVYROWDQWVGHO REUD
0XQWDWJH GH WDQFD PHWjOāOLFD D EDVH G HOHPHQWV SUHIDEULFDWV GH  P G DOoDGD VHSDUDQW HO
SHUtPHWUHGHO REUDGHOHV]RQHVGHWUjQVLWH[WHULRUVLHQFDSPRPHQWLFDO
3HU D OD SURWHFFLy GH SHUVRQHV L YHKLFOHV TXH WUDQVLWLQ SHOV FDUUHUV OLPtWURIV V¶LQVWDOāODUj XQ

1RSRGUDQKDYHUKLHVFDOHVQLJUDRQVDwOODWV

SDVVDGtVG¶HVWUXFWXUDFRQVLVWHQWHQO¶DVVHQ\DODPHQWTXHKDXUjGHVHUzSWLFLOOXPLQyVDODQLW

(OSHQGHQWORQJLWXGLQDOVHUjFRPDPj[LPGHOLHOSHQGHQWWUDQVYHUVDOGHO

SHUDLQGLFDUHOJjOLEGHOHVSURWHFFLRQVDOWUjILFURGDW2FDVLRQDOPHQWHVSRGUjLQVWDOāODUHQHO

(OSDYLPHQWVHUjGXUQROOLVFDQWLVHQVHUHJUXL[RVGLIHUHQWVDOVSURSLVGHOJUDYDWGHSHFHV6L
pVGHWHUUHVWLQGUjXQDFRPSDFWDFLyGHO30 3UzFWRU0RGLILFDW 
(OV JXDOV WLQGUDQ XQD DPSODGD PtQLPD G¶XQ PHWUH L YLQW FHQWtPHWUHV  P  L XQ SHQGHQW
Pj[LPGHO
6L KL KD LWLQHUDUL DOWHUQDWLX V¶LQGLFDUj HQ HOV SXQWV GH GHVYLDFLy FDS D O¶LWLQHUDUL DOWHUQDWLX
FROāORFDQW XQ VHQ\DO WLSXV ' DPE HO VtPERO LQWHUQDFLRQDO G¶DFFHVVLELOLWDW , XQD IOHW[D GH
VHQ\DOLW]DFLy

SHUtPHWUHGHODIDoDQDXQDPDUTXHVLQDHQYRODGtVGHPDWHULDOUHVLVWHQW
6LIRVQHFHVVDULRFXSDUODYRUHUDGXUDQWO¶DSOHFGHPDWHULDOVDO¶REUDPHQWUHGXULODPDQLREUD
GHGHVFjUUHJDHVFDQDOLW]DUjHOWUjQVLWGHYLDQDQWVSHUO¶LQWHULRUGHOSDVVDGtVGHYLDQDQWVLHO
GH YHKLFOHV IRUD GH OHV ]RQHV G¶DIHFWDFLy GH OD PDQLREUD DPE SURWHFFLy D EDVH GH UHL[HV
PHWjOāOLTXHVGHVHSDUDFLyG¶jUHHVLHVFROāORFDUDQOOXPVGHJjOLEQRFWXUQVLVHQ\DOVGHWUjQVLW
TXHDYLVLQDOVYHKLFOHVGHODVLWXDFLyGHSHULOO
(Q IXQFLy GHO QLYHOO G¶LQWURPLVVLy GH WHUFHUV D O¶REUD HV SRW FRQVLGHUDU OD FRQYHQLqQFLD GH
FRQWUDFWDU XQ VHUYHL GH FRQWURO G¶DFFHVVRV D O REUD D FjUUHF G¶XQ 6HUYHL GH 9LJLOjQFLD

0DQWHQLPHQW

SDWULPRQLDOH[SUHVVDPHQWSHUDDTXHVWDIXQFLy

/D VHQ\DOLW]DFLy L HOV HOHPHQWV G¶DEDOLVDPHQW HV IL[DUDQ GH WDO PDQHUD TXH LPSHGHL[L HO VHX



GHVSODoDPHQWLGLILFXOWLODVHYDVXEWUDFFLy
/D VHQ\DOLW]DFLy O¶DEDOLVDPHQW HOV SDYLPHQWV O¶HQOOXPHQDW L WRWHV OHV SURWHFFLRQV GHOV
LWLQHUDULV GHVYLDFLRQV L SDVVRV SHU D YHKLFOHV L YLDQDQWV HV FRQVHUYDUDQ HQ SHUIHFWH HVWDW

35(9(1&,Ï'(5,6&26&$7$675Ñ),&6
(OV SULQFLSDOV ULVFRV FDWDVWUzILFV FRQVLGHUDWV FRP UHPRWDPHQW SUHYLVLEOHV SHU DTXHVWD REUD

GXUDQWODVHYDYLJqQFLDHYLWDQWODSqUGXDGHFRQGLFLRQVSHUFHSWLYHVRGHVHJXUHWDW

VyQ

(OVSDVVRVLLWLQHUDULVHVPDQWLQGUDQQHWV

,QFHQGLH[SORVLyLRGHIODJUDFLy

5HWLUDGDGHVHQ\DOLW]DFLyLDEDOLVDPHQW

,QXQGDFLy

$FDEDGDO¶REUDHVUHWLUDUDQWRWVHOVVHQ\DOVHOHPHQWVGLVSRVLWLXVLDEDOLVDPHQWLPSODQWDWV

&ROāODSVHHVWUXFWXUDOSHUPDQLREUHVIDOOLGHV

(OWHUPLQLPj[LPSHUDO¶H[HFXFLyG¶DTXHVWHVRSHUDFLRQVVHUjG¶XQDVHWPDQDXQFRSDFDEDGD

$WHPSWDWSDWULPRQLDOFRQWUDOD3URSLHWDWLRFRQWUDFWLVWHV

O¶REUDRODSDUWG¶REUDTXHH[LJtVODVHYDLPSODQWDFLy

3HUDFREULUODVHYHQWXDOLWDWVSHUWLQHQWVHO&RQWUDFWLVWDUHGDFWDUjLLQFORXUjFRPDQQH[DOVHX



3ODGH6HJXUHWDWL6DOXWXQ³3ODG¶(PHUJqQFLD,QWHULRU´FREULQOHVVHJHQWVPHVXUHVPtQLPHV

5,6&26'('$1<6$7(5&(56,0(685(6'(3527(&&,Ï
5LVFRVGHGDQ\VDWHUFHUV
(OV ULVFV TXH GXUDQW OHV VXFFHVVLYHV IDVHV G H[HFXFLy GH O REUD SRGULHQ DIHFWDU SHUVRQHV R
REMHFWHVDQQH[RVTXHHQGHSHQJXLQVyQHOVVHJHQWV
&DLJXGDDOPDWHL[QLYHOO
$WURSHOODPHQWV
&ROāOLVLRQVDPEREVWDFOHVDODYRUHUD

2UGUHLQHWHMDJHQHUDO
8ELFDFLyG H[WLQWRUVLG¶DOWUHVDJHQWVH[WLQWRUV
1RPHQDPHQWLIRUPDFLyGHOD%ULJDGDGH3ULPHUD,QWHUYHQFLy
3XQWVGHWUREDGD
$VVLVWqQFLD3ULPHUV$X[LOLV



&DLJXGDG REMHFWHV

35(9,6,216'(6(*85(7$73(/675(%$//63267(5,256



3UHYLVLRQVLLQIRUPDFLRQV~WLOVSHUHIHFWXDUDOVHXGLDHQOHVGHJXGHVFRQGLFLRQVGHVHJXUHWDWL
VDOXWHOVSUHYLVLEOHVWUHEDOOVSRVWHULRUV PDQWHQLPHQW VHJRQVDUW5'



6,*1$785(6

7HUUDVVDQRYHPEUHGH




-RVHS0DOJRVDL0RUHUD
$UTXLWHFWH7qFQLF
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DCE Justificació Estructures
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CQ Control de Qualitat
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CQ Control de Qualitat
Caldrà realitzar el control visual de soldadures de les noves corretges i tirants de l'estructura de la coberta de xapa nova.
També caldrà preveure la prova d'estanqueïtat de la coberta, un cop estigui finalitzats tots els treballs de coberta.

Aquests treballs es descriuen al pressupot, al capítol 01.07-
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