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DG  Dades generals  
 

1. Identificació i agents del projecte 
 

Projecte: Projecte d’Execució d’adequació de local per a 
dependències destinades a Benestar Social i Creu Roja 
 

Tipus d’intervenció: Adequació interior  

Emplaçament: c/. Narcís Monturiol 1-3 

Municipi: Canet de Mar – Maresme   C.P. 08360 

Promotor: Excm. Ajuntament de Canet de Mar 
C/ Ample, 11 – 08360 Canet de Mar 
Barcelona   tel. 93 794 39 40 
canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat  

Arquitecte: Serveis tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar 
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MD Memòria descriptiva  
 
MD 1. Objecte del projecte 
L’objecte del present projecte és adequar l’interior d’un local on havia estat ubicat l’antic CAP de la 
població, en aquests moments desocupat. El local es troba situat a la planta primera de l’Hospital 
geriàtric Guillem Mas, amb entrada independent pel c/. Narcís Monturiol 1-3.    

Es tracta de realitzar l’adequació necessària per poder albergar les dependències de Benestar Social i 
Creu Roja.   

    
 MD 2. Antecedents 
MD 2.1  Requisits normatius  
La qualificació urbanística de la finca, que forma part del sistemes públics municipals, és de sistema 
d’equipament sanitari i assistencial.  

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 
 
 
MD 2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
El municipi costaner, ubicat a la comarca del Maresme, té una alçada topogràfica de 15m. 

La situació de l’edifici és al est del municipi. És una extensió urbana desenvolupada a partir d’un model 
bàsicament de casa plurifamiliar. 

L’immoble que es reforma té una superfície construïda interior de 581,40 m2  

La cota del paviment d’aquest immoble queda aproximadament al mateix nivell del carrer Costa de 
l’Hospital a la seva part més alta. És una edificació de forma triangular amb façana al Sud i l’Est- Oest 
d’uns 12 m de llarg a Sud, d’uns 19 m lineals d’Est.  
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MD 3. Descripció del projecte 

 
MD 3.1 Descripció general  
Es tracta d’un local de planta primera de l’edifici denominat Guillem Mas destinat a Hospital Geriàtric. El nivell 
de planta primera és considerat des de la rasant del carrer Narcís Monturiol a la seva trobada amb la carretera 
N-II per on té l’accés l’hospital (nº 1) i de planta baixa a la seva trobada amb el carrer Narcís Monturiol (nº 3) a 
la seva part més alta. El projecte actual només actua a l’interior del local, sense intervenir en cap element 
estructural, ni façanes.  

El projecte es centra en condicionar les dependències interiors. El programa respon bàsicament a les 
necessitats descrites des de la regidoria de Benestar Social. 

 
MD 3.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística
 

Planejament: Text Refós de les Normes Subsidiàries de Canet de Mar aprovat per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona amb data del febrer del 2005  

Zonificació: Sistema d’Equipaments i Dotacions- B7 Sanitari i Assistencial 
 

MD 3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies  
 
A continuació es fa una descripció de les principals característiques dels usos existents en aquest edifici. 
 

3.3.1 Sales- despatxos 

Totes les sales- despatxos tenen la ventilació suficient a través d’obertures directes existents a façana de 
llevant i que donen directament al carrer Narcís Monturiol.  

 

3.3.2 Cambres- serveis 

Existeixen tres cambres higièniques. Una d’elles disposa d’una unitat de lavabo i de tres inodors 
independents, una altra disposa de dos unitats de lavabos, dos inodors independents i tres urinaris de paret i 
el tercer una cambra higiènica completa i adaptada. L’alçada mínima interior és de 2,30 m i la ventilació és 
forçada amb mitjans mecànics. 

 

3.3.3 Cambres -Trasters, sales auxiliars i comuns 

Són els espais destinats a trasters i cambres destinades a albergar aparells informàtics, telefònics i 
maquinària d’aparells destinats a les instal·lacions. 
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3.3.4 Relació de superfícies 

1. Superfícies Útils i Construïdes:  

  

Planta                                       
Superfícies útils  [m2] 

 

 
Despatx   1     11,00 
Despatx   2     15,07 
Despatx   3     10,35 
Despatx   4     15,07 
Despatx   5     13,27 
Despatx   6     10,09 
Despatx   7     14,39 
Despatx   8       9,67 
Despatx   9     13,53 
Despatx  10    13,73  
Despatx  11    15,53 
Despatx  12    10,27 
Traster      1      7,69                        

 

Traster      2    11,40                       
Traster      3      4,87                       
Traster      4    11,38                       

 

Traster      5    13,47   
Traster      6    18,08 
Office        1      4,59    
Office        2      4,84 
Office        3    10,50 
Bany petit  1    13,33     
Bany petit  2    11,52                                 
Bany adaptat     3,25    
Recepció com  23,10 
Comuns           90,55 
Comuns 1        37,56 
Comuns 3        29,13 
Neteja                3,03       
Sup total útil  450,26 m2 

 
Sup total construïda  581,40 m2            

 

  
Canet de Mar, gener 2010 

 

 

 

 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Josep Mª Pedrós Dabó, arquitecte 
tècnic municipal 
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MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici  
L’edifici disposa d’unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garanteix les exigències 
bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donarà resposta la resta de 
normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals que es complimenten en el present projecte, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
 
- Funcionalitat    Utilització: Condicions dels locals 
   Accessibilitat 
   
- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 
 
- Habitabilitat     Salubritat  
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 

satisfactori de l’edifici. 
 
 
MD 4.1  Accessibilitat. Prestacions  
El projecte d’adequació de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SU Seguretat d’Utilització, de manera que es satisfà el 
requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 
El espais a reformar disposen d’un itinerari practicable que els comunica amb la via pública.  
 
 
MD 4.2 Seguretat Estructural 

Al capítol 1 article 2 punt 3 del Codi tècnic de l’edificació es defineix l’àmbit d’aplicació segons la següent 
transcripció: 

“...el CTE se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en 
edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la intervención y, 
en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad 
de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que 
sean técnica y económicamente viables.” (...) 

Per la naturalesa de la reforma que en el present projecte es pretén, no és compatible l’aplicació del DB SE 
de Seguretat estructural. Doncs la reforma es produeix en una planta baixa i sense alterar les càrregues d’ús 
aplicables a l’estructura de l’edifici. 

 
MD 4.3 Seguretat en cas d’Incendi. Prestacions  

Per la naturalesa de la reforma que en el present projecte es pretén, no és aplicable el DB SI 1. Doncs la 
reforma es produeix en una planta baixa i sense alterar cap distribució del elements d’ús aplicable ja existents. 
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S’aplicarà la normativa vigent únicament als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una més 
gran adequació a les condicions del DB SI. 

En tot cas, les obres de reforma no reduiran les condicions de seguretat preexistents quan aquestes siguin 
menys estrictes que les del DB SI. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat en 
cas d’incendi, DB SI. A més, es dóna compliment al Decret 241/94 de “Condicionants urbanístics i de 
protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”.  

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats 
per exigències bàsiques SI:  
 
SI 1 Propagació interior  

- Atès que no s’intervé en la distribució actual de l’edifici no és d’aplicació. 
 
SI 2 Propagació exterior 

- Tot l’edifici aïllat constitueix un sol sector d’incendis, per tant no és d’aplicació. 
 
SI 3 Evacuació 

- Atès que no s’intervé en la distribució actual de l’edifici no és d’aplicació. No obstant, cal tenir en compte que 
el local disposa de dues sortides d’evacuació existents i independents de les sortides de l’edifici on es troba 
ubicat, i de sortida directa cap a un espai exterior segur. A més, la longitud dels recorreguts d’evacuació és 
menor de 50 m. 

  
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

- Atès que no s’intervé en la distribució actual de l’edifici no és d’aplicació. No obstant, el local ja disposa de 
dues Boques d’Incendi Equipades (BIEs) i de 5 extintors portàtils que es mantindran en la seva ubicació i 
se’n farà el manteniment corresponent. 

 
SI 5 Intervenció de bombers  

- Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no ha de complir l’exigència SI 5 Intervenció 
de bombers segons la secció SI 5 del DB SI. Tanmateix, per donar compliment al D 241/94 vigent a 
Catalunya, l’edifici té façana accessible per als bombers a través del carrer d’intervenció. 

- En la façana accessible es troba la sortida d’evacuació a nivell de planta baixa. 
 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

Donat que no s’intervé en l’estructura no és d’aplicació.  
 
 
MD 4.4  Seguretat d’Utilització. Prestacions  
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del CTE 
per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als 
usuaris.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització, DB SU, així com al D 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SU i als quals 
es dóna resposta des del disseny de l’edifici:  
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 SU 1 Risc de caigudes 

- A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de 
barreres de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de l’alçada del desnivell que 
s’està protegint. Es considera la configuració de les escales i la neteja dels vidres transparents exteriors al 
ser tots ells practicables o fàcilment desmuntables. 

 
SU 2 Impactes o enganxades 

- A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes 
i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi 
és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 4 “Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i 
acabats”. També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments 
automàtics. 

 
SU 3 Immobilització  

Donat que no s’intervé en les instal·lacions elèctriques i en les portes dels banys, no és d’aplicació.  

 
SU 4 Il·luminació inadequada  

Donat que no s’intervé en les instal·lacions elèctriques, no és d’aplicació.  

Tot i així, cal esmentar que es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació. 
 
SU 5 Acció del llamp  

Donat que no s’intervé en l’estructura de l’edifici i l’actuació es realitza només en la planta baixa del mateix, no 
és d’aplicació.  
 
MD 4.5 Salubritat 
Atès que no s’intervé en les façanes de l’edifici, que no es modifica la distribució ni la capacitat de l’edifici i que 
no s’intervé en les instal·lacions de subministrament i evacuació d’aigües existents, no és d’aplicació. 

 
MD 4.6 Protecció enfront del soroll 
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 
 
MD 4.7 Estalvi d’energia 
 
MD 4.7.1 Limitació de la demanda energètica (HE 1) 

L’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, no és d’aplicació per tractar-se d’una 
rehabilitació amb superfície útil inferior a 1.000 m2. 
 
MD 4.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2) 

El local no disposa d’aigua calenta sanitària, però sí d’instal·lacions tèrmiques (climatització). No obstant, les 
actuals instal·lacions de climatització no funcionen, per tant s’hauran de modificar tenint en compte el 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. La definició de les instal·lacions es fa a la Memòria 
descriptiva i constructiva del projecte. 
 
MD 4.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 

Atès que no es modifiquen les instal·lacions elèctriques, ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és 
d’aplicació. 
 
MD 4.7.4 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 
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MD 4.8  Ecoeficiència  
El Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes 
constructius i els residus no és d’aplicació, doncs l’article 1 d’aquest decret defineix l’àmbit d’aplicació i la 
present actuació no té entitat suficient per considerar-la de gran rehabilitació. 
 

MD 5 Descripció i requisits dels sistemes de l’edifici 
 
MD 5.1. Treballs previs 
Enderroc de tots els elements necessaris que conformen l’espai on s’actua, tal i com les rajoles de paret 
trencades i tubs d’instal·lacions sobrants. 
 
MD 5.2. Sustentació 
 
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns: 

Atès que la resta de l’edifici destinat a Hospital Geriàtric queda totalment independent no quedarà en cap 
moment inutilitzat, pel que és compatible la realització de les obres sense aturar cap activitat. Així mateix, els 
subministraments elèctrics i d’aigua són també independents, per la qual cosa tampoc caldrà cap tall temporal 
de les instal·lacions generals. 
 
MD 5.3. Estructura 
El present projecte no afecta a l’estructura de l’edificació. Es tindrà cura en tots els treballs de no malmetre 
cap element estructural de l’edifici. 
 
MD 5.4. Envolvent, compartimentació i acabats 
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 
 
Compartimentacions interiors verticals: 

Les portes interiors de distribució seran de peça prefabricada monobloc amb bastiment de fusta de pi de 
Flandes de primera qualitat exempta de nusos i guerxaments preparada per anar revestida en acabats 
posteriors formant els galzes i tapajunts necessaris tot preparat per a pintar. El tipus i model de manetes i 
poms a col·locar és a escollir. 
 
Adaptació per accessibilitat d’emergència de l’accés a l’edifici: 

Construcció d’una rampa interior- exterior, amb solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm 
 

Paviments: 

Neteja i abrillantat de tot el paviment interior de terratzo 40*40 cm 
 
Instal·lació climatització: 
Es traslladaran els set aparells de climatització tipus split existents a les dependències actuals de Benestar 
Social i es distribuiran en els diferents despatxos destinats a Benestar Social del nou local. Es col·locaran dos 
aparells més tipus split als altres dos despatxos i dos aparells d’split tipus cassette en els espais comuns.  
 
Instal·lació informàtica: 

Subministrament i col·locació d’instal·lació destinada a informàtica a cascuna de les sales–despatx i recepció. 
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Instal·lació telefonia: 

Subministrament i col·locació d’instal·lació destinada a telefonia a cascuna de les sales–despatx i recepció. 
 
Pintura interior i exterior: 

Pintat del revestiment interior amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat, 
en els paraments verticals i horitzontals revestits amb guix. Els paraments acabats amb estucat seran netejats 
correctament. 

La pintura en serralleria exterior tindrà una capa de protecció d’antioxidant i dues d’acabat amb oxiron gris.  
 
MD 5.5. Condicionament, instal·lacions i serveis 
 
MD 5.5.0 Criteris generals de les instal·lacions a l’edifici 

Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici no és d’aplicació. 
 
MD 5.5.1 Ascensor 

No es col·locarà cap ascensor, per tant, no és d’aplicació. 
 
MD 5.5.2 Recollida i evacuació de residus   
Com que el municipi no té ordenança municipal de residus es garanteixen els paràmetres que determina el 
DB HS-2.  
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant un servei “porta a porta” i per tant serà la 
persona responsable del manteniment de l’edificació la que haurà d’encarregar-se de treure la fracció 
corresponent segons el dia de la setmana. Donat que l’ús previst per la reforma no generarà gran volum de 
residus es preveu que l’emmagatzematge es realitzi amb cubells de recollida selectiva i, per tant, no és 
necessari reservar un espai específic a aquesta finalitat. 
 
MD 5.5.3 Subministrament d’aigua  

Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 
 
MD 5.5.4 Evacuació d’aigües 

Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 
 
MD 5.5.5 Subministrament de gas 

No es preveu la col·locació de xarxa de gas. 
 
MD 5.5.6 Evacuació de productes de la combustió de les calderes i bafs de les cuines 

No es preveu la col·locació de cuines ni calderes. 
 
MD 5.5.7 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
 
1 Subministrament elèctric 

Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici no és d’aplicació en quant al 
subministrament. 
 
 
 
 
 
 

2. Instal·lació elèctrica 

a/e:  canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat  



 
 
 Memòria Descriptiva      
       Gener 2010     14 / 28 

 

Serveis tècnics de l’ajuntament de Canet de Mar 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

La instal·lació disposa de la xarxa de distribució elèctrica interior i no es preveu fer cap modificació. Només es 
substituiran aquells elements que es trobin trencats o no funcionin, com ara llums d’emergència, làmpades, 
endolls o interruptors. 
 
MD 5.5.8 Telecomunicacions 

No es preveu la instal·lació de xarxa de comunicacions a part de la xarxa informàtica comentada. 

 
MD 5.5.9 Sistemes de ventilació  

No es preveu la instal·lació de xarxa de ventilació ja que actualment en totes les zones d’intervenció ja hi 
existeixen. 

 
MD 5.5.10 Instal·lacions tèrmiques  

Es traslladaran els equips de climatització existents a l’edifici actual ocupat per Benestar Social, i es 
s’instal·laran en el nou local, afegint-s’hi de noves per donar serveis a l’espai comú d’atenció i a dos sales 
despatxos. 

 
MD 5.5.11 Instal·lacions de protecció contra incendi 

Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 

No obstant, cal comentar que l’edifici es troba protegit amb un hidrant d’incendi, per a l’ús dels bombers, situat 
a la via pública a menys de 100 m de la façana accessible, donant compliment al D 241/94 de Condicions 
urbanístiques i de protecció en cas d’incendi complementàries de la NBE-CPI/91. 
Així mateix, en el local es disposa de dues Boques d’incendi equipades i de 5 extintors. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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MC Memòria constructiva  
 
MC 1. Treballs previs 
Abans de començar l’obra caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que pugui generar 
inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats. 
 

MC 2.  Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats 
 
L’àmbit dels sistemes, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat especificats 
a la memòria descriptiva (apartat MD 5.4). 
 
MC 2.1 Soleres  
Atès que no s’intervé en la col·locació de paviments de l’edifici, no és d’aplicació.  
 
MC 2.2 Façanes  
Atès que no s’intervé en les façanes de l’edifici, no és d’aplicació.  
 
MC 2.3  Compartimentacions interiors verticals  
 
CV2: Envà de 7 cm Gruix total - cm 

Composició Gruix (cm) 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis - 
Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 50x20x7cm) col·locat amb 
morter mixt 1:2:10 - 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura plàstica 
amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) arrebossat a bona vista remolinat de morter 
de ciment M-8 i enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. - 

DB HR: RA = 34 dBA i m = 80 kg/m2

 
 
Obertures (portes): 
 
Porta P:  (interiors) 0,80x2,00m. Porta de fusta batent de fusta per pintar, de 35mm de cares llises i 

estructura interior de fusta 
 
MC 3. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Totes les instal·lacions de nova creació, la seva implantació, els materials i elements que les composen 
queden definits en els corresponents plànols i capítols dels Amidaments i les seves especificacions en els 
Plecs de Condicions. 

 

MC 3.1  Subministrament d’aigua freda i calenta  
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 
 

MC 3.2  Evacuació d’aigües  
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 
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MC 3.3  Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
  
3.3.1 Subministrament d’electricitat 
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 

 
3.3.2 Instal·lació d’il·luminació:  
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. Només es preveu 
l’arranjament d’aquells interruptors o lluminàries que no funcionin o estiguin malmesos per altres d’anàlogues 
característiques. 

1. Disseny i posada en obra 
 Ja existeixen 
2. Materials i equips 

 Ja existeixen 

3. Dimensionat 
Ja existeixen  

MC 3.4  Instal·lacions de ventilació   
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 
 
MC 3.4.1 Ventilació de les sales i despatxos 
1. Disseny i posada en obra 

Ja existeixen. 
 
MC 3.4.2 Ventilació dels banys, vestidors i dutxes 
1. Disseny i posada en obra 

Ja existeixen 
2. Materials i equips 
Ja existeixen 
 

MC 3.5  Instal·lacions tèrmiques 
Es reubicaran en les noves instal·lacions els aparells de climatització existents en els locals actuals ocupats 
per Benestar Social i Creu Roja. Es col·locaran dos aparells més tipus Split en dos despatxos i splits tipus 
cassette en els espais comuns. 
 

MC 3.6 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)  
Atès que no es modifica ni la distribució ni la capacitat de l’edifici, no és d’aplicació. 

  
 
MC 4.  Equipament 

 

          Es traslladarà es mobiliari existent a l’actual local de Benestar Social i es complementarà amb 

nous elements d’oficina. 
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4. NORMATIVA APLICABLE  
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CN.  Compliment de normativa 
 
1 Relació de normativa d’aplicació 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
Requisits bàsics de qualitat 

 
REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

 

Accessibilitat 

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

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

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

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

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

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

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

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

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

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

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

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

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

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

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SU‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

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

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
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HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Protecció enfront del soroll 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

 
 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

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) 
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EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  
l’1/12/2008 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

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

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

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

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 
 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

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

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’electricitat 

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

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

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

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

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

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

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

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

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

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

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

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

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

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

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

Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves 
correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

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

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

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

Control de qualitat en l'edificació 

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

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

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

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

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

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

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

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 
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Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

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

 
 
Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

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

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

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

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

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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4894 PINTAT D'ESTRUCTURES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat d’ elements estructurals d’acer mitjançant diferents capes aplicades en obra, prèvia neteja i preparació 
de la superfície  amb mitjans manuals.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Pintat de biga pujamobles amb execució  de junt de dilatació perimetral
- Pintat de biga d’acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pintat i execució del junt de dilatació: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Repicat perimetral del parament
- Neteja de la zona de treball
- Aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Pintat:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Neteja de la zona de treball
- Aplicació de les capes d ’emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 
composició de la pintura d ’acabat
- Aplicació  successiva, amb els intervals d ’assecatge, de les capes d’acabat
CONDICIONS GENERALS:
Desprès de l ’operació de neteja i preparació, la superfície ha de quedar neta, sense greixos, ò xid ni restes de 
pintures o vernissos adherits.
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.
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres
JUNT DE DILATACIÓ  PERIMETRAL:
La base de l’ element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
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 fondà ria 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

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, 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.
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.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
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l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
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.
JUNT DE DILATACIÓ  PERIMETRAL:
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.
La massilla s’ha d’ aplicar a una temperatura superior a –10°C i inferior a 35°C.
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT DE BIGA:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
 SANEJAMENT DE BIGA PUJAMOBLES:
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B011 NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava -ciment, terra-ciment, grava -emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. 
Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin 
estudis especials.
Si ha d'utilitzar -se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4 - (UNE 83956)
- En cas d'utilitzar -se ciment SR:  <= 5 g/l
- En la resta de casos:  <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl - (UNE 7-178)
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l
- Formigó armat:  <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7 -132):  0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó , 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui 
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<=1,1 g/cm
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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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).

B031 SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,   marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residu s 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
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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 argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul
 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 146 507-2 EX
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 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
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- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
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:

+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+

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 assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que 
es preté n destinar.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.
L’entrega de granulat a l’obr a haurà 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 del granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’ aportar 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+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d ’inspecció notificat (inclou 
auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica).
El símbol de marcat ge 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

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:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B051 CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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)
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
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:

+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+

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:

+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+

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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d’ aportar 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 1+: Declaració CE de conformitat  del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
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
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

Plec de condicions tècniques

PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A DEPENDÈNCIES DESTINADES A BENESTAR S… Pàgina 8



- 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
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

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 crierios de 
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303 -2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B053 CALÇS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compos t 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
CAL 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%
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- 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%
CAL 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 la estabilitat sigui confirmada després 
de 28 dies de conservació en aigua, segons l ’assaig donat en la norma UNE -EN 196 -2)
Contingut de cal ç  lliure (UNE-EN 459 -2):
- Cal ç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Cal ç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Cal ç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.
El subministrador ha d’ aportar 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 prod ucció en fàbrica emè s per 
l’organisme d’ inspecció
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 cal segons l ’apartat 4 de l’esmentada norma
- 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
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.

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 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.

B05A BEURADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues 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 estruc  tures 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 d e material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidrà ulic, càrregues minerals i additius orgànics 
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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: 
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I
L’aigua contindrà una quantitat <=300 mg/l d’ ió  clorur i <=200 mg/l d ’ió sulfat
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris, exents d’ions à cids i no ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com és ara àcids o partícules laminars.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, 
com ara els sul furs, 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 compliran que:
- El contingut d’ ió clorur (CI -) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d’ ió sulfat (SO 3) serà  <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d’ ió sulfur (S 2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d’ injecció hauran de tenir les segü ents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa en el con de Marsh: < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0.44
- Exsudació en proveta cilíndrica a les 3 h: <= 2% en volum 
- pH de l'aigua:  >= 7
- 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
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (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 a ddicionals (resistè ncia alta a la abrasió i 
absorció d ’aigua reduïd a)
Característiques fonamentals :
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 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 la 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 la 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
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA DE CIMENT: 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
L’entrega dels materials que composen  la beurada de ciment haurà d’anar acompanyada de les 
corresponents fulles de subministrament  proporcionades per el subministrador, on hi hauran de constar les 
mateixes dades exigides als materials del capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-
08)
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador haurà d’aportar 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).
BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.
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

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BEURADA DE CIMENT: 
 l de volum necessari procedent de la instal·lació de l ’obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
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

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 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

B07 MORTERS DE COMPRA
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 d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
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El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma 
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 
horitzontal amb acabat  porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics 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 cà rregues 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 caracterí stiques 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 (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d ’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d ’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (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 (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel -desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d ’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d ’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d ’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
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- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (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 inorgà nics, 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 per el 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 per el 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 (resistè ncia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 

aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (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 segon s UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
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  
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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
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’ aportar 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 3: Declaració CE de conformitat  del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
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

MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’ aportar 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:
Morters dissenyats:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l ’organisme d’ inspecció
Morters prescrits:

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
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
- 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
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
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- Composició i característiques del morter

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

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 para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B091 ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Adhesius que requereixen escampar -se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els següents tipus:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran 
força adhesiva inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb 
aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre -assecatge en condicions normals:  10 - 20 min
Temps útil de  treball:  15 - 30 min
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
 Rendiment:  Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran 
força adhesiva inicial.
Contingut de sò lids:   26%
Densitat :  0,83
Resistè ncia a la calor:   160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar -la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C
- Rendiment:  > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (t emperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
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- Rendiment 
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú:  5°C - 30°C
- De cloropré:  10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré:  1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

B0A3 CLAUS
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 galvanització:  >= 275 g/m2
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
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

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
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UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0A4 VISOS
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%

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

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A6 TACS I VISOS
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
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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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0CC PLAQUES DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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 -1-1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
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PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a cà rrega 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:
Característiques essencials per a plaques desniades  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
Les plaques de guix laminat han de designar -se de la següent manera:
- La expressió: “Placa de yeso laminado”
- 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 segü ent 
informació com a mínim:
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- Referència a la norma europea EN 520
- Nom, marca comercial o d’altres o d’altres mitjans d’ identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior
- El símbol normalitzat del marcatge CE
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
Els transformats de   plaques de guix laminat han de designar -se de la següent manera:
- La expressió: “ Transformado de p laca 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
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 segü ent 
informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 13950
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’ identificació del fabricant del transformat
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior
- El símbol normalitzat del marcatge CE
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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- 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:
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)
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 segü ent 
informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14190
- Nom, marca comercial o d’altres o d’altres mitjans d’ identificació del fabricant del transformat
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Resistència a la flexió: 
- UNE-EN 520
Estabilitat dels elements per a sostres: 
- Ha de complir UNE -EN 14190
Resistència a l ’esforç tallant: 
- UNE-EN 14190
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:  
- Quant l’ús del transformat sigui protecció davant rajos X  mitjançant incorporació de làmina de plom ha de 
declarar -se el guix en mm d’aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d ’ús:
- Resistència a l impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica

Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
El subministrador ha d’ aportar 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:
 + ------------------------------------------------------------------------------- +
¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦
¦------------------------------------------------------------------------------- ¦
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe - ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
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¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦          ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦  Plaques  ¦------------------------------------ ¦--------------------- ¦--------- ¦ 
¦guix lam. ¦ Per a ri giditzar estructures de    ¦ Resistència tallant ¦    3    ¦
¦  i       ¦  fusta per a murs amb càrrega de    ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦ Transfor. ¦  vent o per a estructures de fusta  ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦pl. guix  ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦ 
¦lam. de   ¦ ------------------------------------ ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦procesos  ¦  Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦
¦secundaris¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+------------------------------------------------------------------------------- +
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦    3    ¦
¦Transform .¦ cificacions de reació al foc       ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦plaques   ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦guix lam. ¦ ------------------------------------ ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦   amb    ¦ Per a situacions i usos no mencio - ¦ Tots                ¦         ¦
¦aïllament ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦
+------------------------------------------------------------------------------- +

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat  del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del 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 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 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en 
llocs protegits de cops i de la interpèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

B0CT PLANXES DE SURO
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'aglomerat de suro constituït per granulat de suro de granulometria adequada, expandit per un procés 
de cocció a temperatura adient i aglomerat mitjançant la seva resina natural.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i no ha d'estar cuita deficientment ni carbonitzada.
Ha de tenir la superfície plana, les cares rectes i les arestes vives.
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Llargària (UNE 56 -905):  915 - 1000 mm
Amplària (UNE 56 -905):  915 - 1000 mm
 Densitat aparent (UNE 56 -906):  <= 140 kg/m3
Resistència a la flexió (UNE 56 -907):  >= 0,14 N/mm2
Conductivitat tèrmica (UNE 53 -037):
- A 0°C:  <= 0,040  W/m K
- A 20°C:  <= 0,042  W/m K
- A 40°C:  <= 0,044  W/m K
Comportament a l'aigua bullent:  Cap desaglomeració
 Contingut d'humitat (UNE 56 -909):  <= 0,005 g/cm3
Toleràncies :
- Llargària:  ± 0,3%
- Amplària:  ± 0,5%
- Gruix:  ± 0,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
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: En llocs secs, 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B5ZE MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements especials per a formar els ràfecs o vores lliures de les cobertes.
 S'han considerat els elements següents:
- Peça per a vora lliure i abocador a la canal de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC
- Ràfec o vora lliure de planxa obtingut per un procés de laminació
- Peça de morter de ciment, obtinguda per l'adormiment i l'enduriment d'un morter acolorit en massa
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:
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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 PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC:
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn.
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que continguin dissolvents o 
altres materials que provoquin la migració dels plastificants de PVC.
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta freqüència, dissolvents i 
altres.
Gruix:
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm
PEÇA DE MORTER DE CIMENT:
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defectes visibles que impedeixin el muntatge o perjudiquin la 
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:

+------------------------------------------------------------------------+
¦               ¦        Teules amb acoblament            ¦Teules sense  ¦
¦               ¦                                         ¦ acoblament   ¦
¦               ¦-----------------------------------------¦--------------¦
¦               ¦       Perfilades          ¦   Planes    ¦              ¦
¦---------------¦---------------------------¦-------------¦--------------¦
¦ Altura        ¦   d > 20    ¦20 >= d >= 5 ¦   d < 5     ¦              ¦
¦ d'ona (mm)    ¦             ¦             ¦             ¦              ¦
¦---------------¦-------------¦-------------¦-------------¦--------------¦
¦ Amplària      ¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦          -   ¦
¦ efectiva (mm) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦--------------¦
¦ Resistència   ¦ 2000 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦  800 ¦    550       ¦
¦ a flexió (N)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦
+------------------------------------------------------------------------+

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
 Gruix:  >= 8 mm
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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELEMENTS DE PLANXA:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PECES DE 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.
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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

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)

B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
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 obtingud a 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 bo nera 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
 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 que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
 PAPER KRAFT:
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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 :
- Gramatge:  ± 4%
- Contingut d'humitat:  ± 1%
- Resistència a l'esqueixament:  - 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      ¦
+------------------------------------------------------------+

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 presentar 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.

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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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES 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.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PAPER KRAFT, PEÇA PER A  SUPORT I VENTIL.LACIÓ  O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6B MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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 superfície 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 europea 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

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
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=distànc ia 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.
El subministrador ha d’ aportar 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:
+- -------------------------------------------------------------------------------- +
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦
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¦------------------------------------------------- ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦ --------------------- ¦--------- ¦
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------ ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------------------------- +
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s ’ha d’estampar sobre la perfileria de 
manera visible (o si no és possible, sobre l ’etiqueta, l’  embalatge, o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d ’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l ’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar -se de la següent manera:

- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable

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

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

B7C9 FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió  de roca, escòria o vidre, amb o 
sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i 
els angles rectes.
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 (EN 1604):

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- 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 (EN 1604): 

- Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%

- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (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
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- 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 a curt termini  per immersió  parcial (EN 1609):  <= 1,0 kg/m2
- Absorció d ’aigua a llarg termini  per immersi ó parcial (EN 1609):  <= 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 las toleràncies del 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 (EN 822):  ± 2%
- Amplària  nominal  (EN 822):  ± 1,5%
- Gruix (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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
 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.
 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 (determinada segons UNE -EN 13501 -1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE -EN 12667 o UNE -EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE -EN 12667 o UNE -EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE -EN 823)
- 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 

Plec de condicions tècniques

PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A DEPENDÈNCIES DESTINADES A BENESTAR S… Pàgina 30



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 d’ aportar 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 destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc:

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat  del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procè s de producció s ’ha 
aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C:

-  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció  no 
s’ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes 
classificats en classes D i E:

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat  del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al f oc, que no necessiten realitzar l ’assaig de 
reacció al foc, classificats en classes de A1  a E i productes classificats en classe F:

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
 El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la 
UNE-EN 13172.

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 industriales 
de lana mineral (MW). Especificación.

B7J5 SEGELLANTS
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:

+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
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¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+

Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+

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:
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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 :

+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d’adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta de secat       ¦  Pasta d’adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l’ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d’acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixte           ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:

+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
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
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