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DG  Dades generals  
 

1. Identificació i agents del projecte 
 

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució de la col·locació d’una 
plataforma elevadora a l’edifici de l’Ajuntament ubicat 
al carrer Ample 11 

Tipus d’intervenció: Subministrament i col·locació d’una plataforma elevadora   

Emplaçament: Ample 11, Canet de Mar 

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: Alba Farré i Nàcher 

Arquitecte tècnic: Josep Mª Pedrós i Dabó 
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MD Memòria descriptiva  
 
MD 1. Objecte del projecte 
 
Inicialment  es va proposar la construcció d’una plataforma elevadora vertical per a l’ús de persones 
amb mobilitat reduïda situada a la façana posterior de l’edifici on actualment s’hi ubiquen els Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament de Canet de Mar.  
L’ús de l’aparell previst en aquests serveis es pot considerar molt reduït, ja que l’atenció a les visites 
estan previstes realitzar-les als espais adequats a la planta baixa. 
Aquest fet va fer reflexionar de fer un canvi d’ubicació i col·locar-lo a l’edifici principal, i així poder 
cobrir les mancances existents a l’edifici principal d’accessibilitat a la planta primera.  
 
Per tant, la proposta es de una plataforma elevadora que comuniqui la planta baixa de l’edificació 
amb la planta primera, dotant l’edifici de l’accessibilitat necessària entre les dues plantes per a l’ús 
públic. L’edifici objecte de la present reforma que és l’Ajuntament, està situat al carrer Ample 11 del 
municipi de Canet de Mar. 

Aquesta ubicació comporta una bona accessibilitat  i permet si fos necessari en un futur, la reubicació 
d’altre elevador de major qualitat en el mateix espai. 
 

 MD 2. Antecedents 
MD 2.1  Requisits normatius  
La plataforma elevadora s’ubica dins l’edifici de l’Ajuntament del carrer Ample 11 que forma part dels 
sistemes municipals públics. La qualificació urbanística correspon a Sistema d’equipaments comunitaris.  
L’edifici està protegit en la seva façana principal, dins el Pla Especial del Catàleg de patrimoni 
arquitectònic i elements d’interès històric i artístic de Canet de Mar, fitxa B 013, amb un nivell de protecció 
de bé d’interès local (BCIL).  

Pel que fa a les seves prestacions l’aparell a instal·lar i els seus elements de suport, compleixen 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). 

 
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 on està prevista la instal·lació, és a la part sud del municipi i dins del casc urbà. La superfície 
construïda de la reforma és d’ aproximadament 23,20 m2 d’ocupació.  

 

MD 3. Descripció del projecte 
 

MD 3.1 Descripció general  
La plataforma projectada es situarà a l’espai destinat actualment com arxiu, connectant planta baixa i 
planta pis per l’interior, alterant el mínim possible les característiques de l’edifici. Es preveu que a la planta 
primera l’aparell estigui envoltat per una estructura metàl·lica de suport i tancat amb paraments 
transparents (vidre o metacrilat) per adequar-se al màxim amb l’entorn. A la planta baixa quedarà totalment 
ocult per obra massissa excepte la pròpia entrada. 
 
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 comunitaris. 
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MD 3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies  
 
3.3.1 Zones comunes de circulació 

Les zones de circulació per arribar a accedir a la plataforma garanteixen una amplada de 0,90m lliures de 
pas i les portes de 0,80 m, acomplint així l’accessibilitat necessària fins a l’elevador. 

 

3.3.2 Aparell elevador 

Es preveu situar l’aparell elevador a l’espai destinat a arxiu de planta baixa, ocupant una superfície 
construïda de 8,0 m2  i d’una superfície útil de 7,5 m2 en planta baixa i 3,00 m2  en planta primera.  
L’alçada total de recorregut serà de 3,87 m per poder comunicar les dues plantes. 
Així mateix s’ocuparà el traster ubicat al costat de l’espai de planta baixa per col·locar el dipòsit d’oli, d’una 
superfície construïda de 3 m2 i de superfície útil de 2,5 m2 . 
 

   

Canet de Mar, Octubre del 2009 
 

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

Alba Farré Nàcher, arquitecta municipal                       Josep Mª Pedrós Dabó, arquitecte tècnic municipal 
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MD 4  Requisits a complimentar per les característiques de la plataforma  
L’element projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donarà 
resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el present projecte, que depenen de 
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
 
- Funcionalitat    Utilització: Condicions del aparells 
   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 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. 
A l’aparell projectat s’accedeix mitjançant un itinerari practicable que els comunica amb l’espai públic.  
 
 
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, és compatible l’aplicació del DB SE 
de Seguretat estructural únicament a l’element projectat de nova construcció, es a dir l’elevador. 

MD 4.3 Seguretat en cas d’Incendi  

La reforma no suposa l’alteració de l’ocupació ni la seva distribució respecte els elements d’evacuació, i 
per tant no suposa una alteració de les necessitats de seguretat en cas d’incendi. 

En tot cas, les obres no reduiran les condicions de seguretat preexistents quan aquestes siguin menys 
estrictes que les del DB SI. 
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MD 4.4  Seguretat d’Utilització. Prestacions  
Les condicions de seguretat d’utilització de l’aparell projectat compleix les exigències bàsiques SU del CTE 
per tal de garantir el seu ús 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’element:  
 
 SU 1 Risc de caigudes 
Es contempla l’accés a la plataforma sense desnivells i la disposició de barreres de protecció amb 
configuració de no escalable. 

El paviment de la plataforma serà metàl·lic antilliscant. 
 
SU 2 Impactes o enganxades 

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.  
 
SU 4 Il·luminació inadequada  

No és necessària la modificació de la il·luminació de l’espai públic on comunica l’aparell elevador, donat 
que ja compleix amb les exigències bàsiques marcades a la DB SU 4. 

En quant al propi aparell elevador, es disposarà d’il·luminació segons les indicacions de la DB SU 4. 

   
MD 4.5 Salubritat 
L’aparell projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments que donen front a l’accés i el zenital), garantint 
la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior. 

 
MD 4.5.1 Protecció enfront de la humitat (HS 1) 
La instal·lació de tot el conjunt garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres  que condicionen la quantificació de l’exigència: 

 
Pel que fa al disseny de les façanes: 
- zona eòlica C,  
- zona pluviomètrica III,  
- i l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m.  
 
Per al disseny de murs i terres: 
- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 
 
MD 4.5.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2) 

No es d’aplicació 
 

MD 4.5.3 Qualitat de l’aire (HS 3) 
El conjunt a construir disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 

- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3, i  
- millorar el confort i l’estalvi d’energia 
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MD 4.5.4 Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5) 
Atès que no s’intervé en les instal·lacions d’aigua ni en l’evacuació, no és d’aplicació. 
 
 
MD 4.6 Protecció enfront del soroll 

Al capítol II del Document Bàsic DB-HR Protecció enfront el soroll, es defineix l’àmbit d’aplicació, 
exceptuant-se diferents casos, entre els quals 

“d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando 
se trate de rehabilitación integral” (...)  

L’actuació prevista és l’instal·lació d’una plataforma elevadora per l’ús de persones de mobilitat reduïda, i 
per tant, queda inclosa dins les excepcions de l’àmbit d’aplicació. 

 
MD 4.7 Estalvi d’energia 
No és d’aplicació el DB-HE d’Estalvi d’energia, per tractar-se d’una modificació amb superfície útil inferior a 
1.000 m2 i no disposar-se d’aigua calenta sanitària. 
 
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. 
 

MD 5 Descripció i requisits dels sistemes de la instal·lació 
 
MD 5.1. Treballs previs 
 
Enderroc dels elements que conformen l’espai on s’actua, per realitzar els fonaments i una part de la paret 
d’obra per on ha d’anar l’accés. 
 
MD 5.2. Sustentació 
 
Terreny de fonamentació: 
 
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament ni 
problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles 
enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 
 
Fonamentació: 
 
L’actuació prevista respon a la tipologia de fonamentació a base d’una llosa de formigó armat. 
 
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de 
l’estructura de suport i tancament de la instal·lació. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació es 
satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat MC 3.2. 
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MD 5.3. Estructura 
 
L’estructura a fer serà la pròpia de suport i recorregut de la plataforma, a base de perfils quadrats d’acer  
ancorats verticalment amb perns a la paret de càrrega existent. Es tindrà cura en tots els treballs de no 
malmetre cap element estructural de l’edifici del que forma part. 
 
MD 5.4. Envolvent, compartimentació i acabats 
 
De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes: 
 
Façanes: 
 
No es d’aplicació. 

 
Cobertes: 
No es d’aplicació 
 
MD 5.5. Condicionament, instal·lacions i serveis 
 
MD 5.5.0 Criteris generals de les instal·lacions de l’edifici 

L’Ajuntament disposa de les infrastructures dels serveis d’electricitat, telecomunicacions i clavegueram. 

MD 5.5.1 Plataforma elevadora 

La plataforma elevadora donarà servei a les dues plantes de l’edifici principal de l’Ajuntament, segons el 
que s’especifica a la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D 
135/1995).  

 
MD 5.5.2 Recollida i evacuació de residus   
No és d’aplicació. 

 
MD 5.5.3 Subministrament d’aigua  
No és d’aplicació. 

 
MD 5.5.4 Evacuació d’aigües 
No és d’aplicació. 
  
MD 5.5.5 Subministrament de gas 
No és d’aplicació. 
 
MD 5.5.6 Evacuació de productes de la combustió de les calderes i bafs de les cuines 
No és d’aplicació. 
 
MD 5.5.7 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
 

1. Subministrament elèctric 

La plataforma elevadora es connectarà a la instal·lació elèctrica existent a l’Ajuntament.  

El quadre elèctric i caixa general de distribució es troben a la planta baixa, en la seva entrada pel carrer de 
Ample 11. 

Es col·locarà una protecció en el quadre general de distribució i una línia directa des d’aquest fins el 
subquadre de la pròpia plataforma elevadora.  
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2. Instal·lació d’il·luminació 
Es col·locarà un punt de llum dins de la pròpia plataforma elevadora que es troba integrat dins de la pròpia 
instal·lació de la plataforma. 
 
MD 5.5.8 Telecomunicacions 

S’ha de fer arribar una línia d’intercomunicador des de la cabina de la plataforma elevadora fins la 
centraleta. 

 
MD 5.5.9 Sistemes de ventilació  
No és d’aplicació. 
 
MD 5.5.10 Instal·lacions tèrmiques  
No és d’aplicació. 
 
MD 5.5.11 Instal·lacions de protecció contra incendi 

No és d’aplicació. 
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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 retirar 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). 
 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents Bàsics del 
CTE, en els apartats que són d’aplicació. 
 
MC 2.1 Soleres  
 
ET1: Llosa de formigó armat. Gruix total 40 cm 

Composició Gruix (cm)
Llosa de formigó amb retracció moderada, armada amb # 30x30 ∅ 12mm. Junts al tall 
d’acord als plànols 15,00 

 
MC 2.2 Façanes 
 
Element de vidre laminat  

Vidre doble (6+6)  
 
MC 2.3 Cobertes 
 
No es d’aplicació 

 
MC 2.4 Elements de Protecció 
 
Els elements de protecció del conjunt a construir no són d’aplicació atès que es tracta d’un espai totalment 
tancat . 
 
 
MC 3. Sistema estructural 
 
MC 3.3  Estructura 
L’àmbit de l’estructura, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat 
especificats a la memòria descriptiva (apartat MD 5.3). 
 
MC 4. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
Totes les instal·lacions, 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. 
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MC 4.1 Plataforma elevadora 
L’elevador tindrà accés d’entrada i sortida pel mateix costat i 2 parades amb un recorregut de 3,87 m per 
sobre de la rasant. En cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre 
d’1,20 m. 
Serà de tipus oleodinàmica amb dipòsit de l’oli al recinte–traster de sota escala.  
La cabina de 0,95mx 1,35mx 2m serà panoràmica, amb un lateral transparent de policarbonat, terra 
d'alumini antilliscant i folrada d'acer inoxidable a tots els el·lements metal·lics i tindrà capacitat per a 2 
persones i 225 kg de càrrega. 

Les portes seràn semiautomàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària amb contacte i pany, de vidre a 
la planta primera, de gran mirilla+ acer inoxidable a la planta baixa.  

 
MC 4.2  Subministrament d’aigua freda i calenta 
No és d’aplicació. 
 
MC 4.3  Evacuació d’aigües  
No és d’aplicació. 
 

MC 4.4  Instal·lació elèctrica 
No es modificaran les instal·lacions interiors existents a l’edifici. Es connectarà la plataforma en una línia 
elèctrica directa des del quadre general de protecció, posant les proteccions adequades per tal de donar 
compliment al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

En el quadre general de protecció es col·locarà un interruptor diferencial de 30 mA per a la protecció contra 
contactes indirectes i un interruptor magnetotèrmic per a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. 
Tota la instal·lació es connectarà a la xarxa de terra existent per a la protecció de contactes directes. 

 
MC 4.5  Instal·lació de comunicacions 
Es preveu la instal·lació d’una línia d’intercomunicador des de la cabina de la plataforma fins la centraleta 
existent a l’entrada de l’Ajuntament. 

 
MC 4.6 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)  
La instal·lació no fa necessària la modificació de les instal·lacions de protecció contra incendi existents. 
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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 T

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) 
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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) 

 

 
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 instalaciones de protección contra incendios (RIPCI) 

RD 1942/1993 (BOE: 14/12/1993) 

 

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” 
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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 

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) 

DB HR condiciones acústicas en los edificios 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
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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) 

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) 
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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) 

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) 

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. 
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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) 

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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III. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 



 



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 
<=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:

Plec de condicions tècniques
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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 146507-2 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%
- 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:
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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.

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)
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- 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.

B033 GRAVES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava -ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
 El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques  refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge d e residus de la construcció o demolicions, provenints d’ una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra 
en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933 -2)
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.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
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Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó:  > 95%
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC -2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la confecció 
del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
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
La grandària màxima D d’un granulat  gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 
següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peç 
a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la 
direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 

encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L’índex de llenques   per a un granulat gruixut segons UNE EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-
244): 
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- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en S i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats naturals: < 1% en pes
- Granulats d’ escòries siderúrgiques : < 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’ escóries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl - i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1, Art. 7):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut de ió Cl -:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE EN 1744-1(Apart.) 
14.2 serà  <= 1% per a granulats gruixuts
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
 Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali -silicat (Mètode químic UNE 146 -507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel 
tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la 
DF segons les característiques del  terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40
 Equivalent de sorra:  > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
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 o planta subministradora en cas de material reciclat
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- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació del granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació  que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’ utilitzar en la confecció 
de formigons.
 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

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1. -IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2 -IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

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)
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 
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(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 ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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    ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ 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.

Plec de condicions tècniques

REFOS EXECUTIU ESTUDI P ELEVADORA AJUNTAMENT AMPLE 11 Pàgina 9



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
- 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.
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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.

B052 GUIXOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les 
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S’han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció  en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
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.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant -los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió  (UNE-EN 13279 -1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE -EN 13179 -1):
- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2
Temps d’inici d’adormiment:
- Guix de designació B1 d ’aplicació manual:  > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts
- Guix de designació C6:  > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s ’han de designar  de la 
següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons  la designació  de la norma UNE -EN 13279 -1
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- Referència a la norma EN 13279 -1
- Identificació seg ons la norma EN 13279 -1
- Resistència a compress ió
 ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació  de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de 
guix laminat s ’han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l ’expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con 
aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado”
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de 
guix laminat han d ’ anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre 
l’embalatge, l’ albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’ identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, 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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
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 parets, envans, sostres, revest.  ¦   Reacció al foc  ¦   3/4   ¦
¦  Guix de   ¦ segons procedeixi, p/protecció       ¦------------------- ¦--------- ¦
¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.   ¦                   ¦         ¦
¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc  ¦      Altres       ¦    4    ¦
¦base de guix¦ en edificis. ¦ ¦ ¦
¦  per a la  ¦-------------------------------------- ¦------------------- ¦--------- ¦
¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦                   ¦         ¦
¦            ¦ segons procedeixi, en situacions i   ¦       Tots        ¦    4    ¦
¦            ¦ usos no mencionats anteriorment      ¦                   ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------------------------- +
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s ’ha d’estampar sobre l’  embalatge de 
manera visible (o si no és possible, sobre 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 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica

- Característiques a les que s ’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE 
GUIX LAMINAT:
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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¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦------------------------------- ¦
¦  p/plaques ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦
¦guix laminat¦-------------------------------------------------------------------- ¦
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                     ¦         ¦
¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦ Tots                ¦    4    ¦
¦  laminat   ¦                                    ¦                     ¦         ¦
+--------------------------------------------------------------------------------- +
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s ’ha d’estampar sobre l’embalatge de 
manera visible (o si no és possible, sobre 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 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar -se de la següent manera:

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l ’esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre 

l’ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 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

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279 -1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279 -2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo.
 ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

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.
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Contingut de CaO + MgO (UNE -EN 459 -2):  >= 90% en pes
 Contingut de MgO (UNE -EN 459 -2):  <= 5% en pes
 Contingut de SO3 (UNE -EN 459 -2):  <= 2% en pes
 Contingut de CO2 (UNE -EN 459 -2):  <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE -EN 459 -2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%
 Estabilitat de volum (UNE -EN 459 -2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:

- Mètode de referència:  <= 20
- Mètode alternatiu:  <= 2

Densitat aparent per a calç en pols (UNE -EN 459 -2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459 -2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%
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 calç  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.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb 
les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s ’ha de fer d'acord amb el format: T -R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties 
i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.3.2 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici  no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o 
fum de silici  per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici   no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat 
mínima de ciment s ’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l ’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons  per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197 -1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A -Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197 -1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303 -2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la 
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classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16 -20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als  granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3.
- Si l’aigua és reciclada:  < 185 Kg/m3.
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua -ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d’Abrams(mm)    ¦               d’ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
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¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d ’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua -ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s ’ han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d ’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia 
i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació  del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE -08

-  Formigons designats per dosificació d ’acord a l’ art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB -SE.

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb 
les prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa,  armat o pretesat
La designació per propietats s ’ha de fer d'acord amb el format: T -R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió , en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre 
cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties 
i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s ’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.3.2 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici  no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o 
fum de silici  per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de s ilici   no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat 
mínima de ciment s ’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 
de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l ’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons  per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Tipus de ciment:
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- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197 -1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A -Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-
T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197 -1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua 
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303 -2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16 -20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als  granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3.
- Si l’aigua és reciclada:  < 185 Kg/m3.
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua -ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
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Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d’Abrams(mm)    ¦               d’ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s ’ han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d ’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3

- Relació aigua -ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s ’ han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d ’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia 
i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació  del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE -08, indicant com a mínim:

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
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- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE -08
-  Formigons designats per dosificació d ’acord a l’ art.  39.2 de la EHE -08, indicant com a mínim:

- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934 -2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té

- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB -SE.

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
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):
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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:
- 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 
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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:
- Cara cterístiques 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)
- Resistè ncia 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  
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
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- 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 prod ucció 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
- 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.

B0A1 FILFERROS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
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Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37 -504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de 
la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37 -504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37 -504):  Ha de complir
 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies :
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36 -732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 
36-732.
Característiques del galvanitzat:  G -1B (UNE 37 -506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies :
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36 -732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos 
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

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
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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:
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.

B0A7 ABRAÇADORES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S’han contemplat els següents tipus d ’abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d ’acer galvanitzat unides per un cargol a 
cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d ’ acer galvanitzat unides per un cargol a 
cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d ’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l ’impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d ’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que 
permeti la seva unió  al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica . L’ abraçadora isofònica ha de tindre la part 
metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d ’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d ’estar electrosoldat a una de les parts, mentre 
que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant -se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de fo rmar part de la 
pròpia abraçadora. Ha d ’anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a la 
abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s ’ admet la 
fixació al parament encaixant la abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les 
dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
 Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
 S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia. 
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes 
al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb 
el diàmetre nominal i l’ àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  
d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2

- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2

- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
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Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa.
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE -EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- C aracterístiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 
de la norma UNE -EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:

- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%

- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08

+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+

- Diàmetre nominal:  S ’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d ’armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies :
- Massa:

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE -EN ISO 15630-1.
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de 
malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:

- B 500 T
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament:  >= 8%
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- Relació f/fy:  >= 1,03
Les caracterí stiques anteriors s'han de determi nar segons la norma UNE -EN ISO 15630 -1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de 
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que els seus punts de contacte 
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l ’obra.
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d ’ambdós.
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE -EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 
sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres 
o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels 
elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels element s:

- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’ armadura transversal, dmáx: dià metre nominal de l’ armadura més gruixuda)

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país  d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l ’especificat en l’apartat 10 de la UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 
1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’ una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d ’identificació de la certificació d ’homologació d ’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d ’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d ’acers subministrats segons UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’ identificació adoptat segons UNE-EN 10080
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- Classe tècnica segons l ’especificat en l’apartat 10 de la UNE -EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
 El fabricant ha de facilitar un certificat d’ assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, 
on s ’ha d’ incloure la informació següent:
- Data d’ emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat -desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’ assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’ homologació d ’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d ’adherència 
mitjançant l ’assaig de la biga

- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles

En Malle s electrosoldades, s’ ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de q ualificació del personal que reali tza la soldadura no resistent
- Certificat d’ homologació de soldadors i del procés  de soldadura

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
UNE -EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades.

B0E2 BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d ’ambdòs, utilitzades en el ram 
de paleta (façanes vistes o revestides, estruc tures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a 
edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir -se 
inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció  del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments 
colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin  fissures en els envanets i 
parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació.
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l ’ordre de llarg , ample i 
alt.
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 Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 50%
- Alleugerit:  <= 60%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís:   <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772 -16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE -EN 772 -16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772 -16, UNE-EN 772 -2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772 -1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772 -14):  <= valor declarat per el fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE -EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d ’humitat o en cares exposades a 
exteriors:
- Absorció d ’aigua (UNE-EN 772 -11):  <= valor declarat per el fabricant
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l ’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE -EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE -EN 1745)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772 -13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772 -13):  ±10%
- Percentatge de forats  (UNE -EN 772 -16, UNE-EN 772 -2)
- Formació d ’encaix:  <= 20% volum total
- Blocs cara vista:

- Planor cares (UNE-EN 772 -20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la 
UNE-EN 771 -3

- Aspecte superficial (UNE-EN 771 -3)
Caracterí stiques complementàries:
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772 -6):  >= valor declarat per el fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772 -13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
 Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies 
o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça . S'ha d'evitar que es trenquin 
o s'escantonin.
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d ’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d ’absorció d ’aigua inicial (kg/m2.min) 
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- 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:
 Per a peces de categoria I:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat  del fabricant i Certificat del control de prod ucció en fàbrica emès 
per l ’organisme d’ inspecció
 Per a peces de categoria II:

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar -hi les dades següents:
- Classificació segons DB -SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d’identi ficació  del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s ’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica , en el seu cas
- Referència a la norma EN 771 -3
- Descripció de producte: nom genè ric, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE -EN 771 -3

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771 -3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771 -3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros)
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.

B0F1 MAONS CERÀMICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’ argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
 En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000  kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran de 
1000 kg/m3
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir -se 
inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció  del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó  i en 
el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin  fissures en els envanets i 
parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar -se.
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l ’ordre de llarg , ample i 
alt.
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Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772 -1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772 -5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE -EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772 -16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de la 
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771 -1)
- Especificacions dels  forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772 -3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772 -13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772 -13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
següents en funció de la categoría.

- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l ’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE -EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 
hagin d ’anar revestides amb un lliscat:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772 -19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772 -5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771 -1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE -EN 772 -13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772 -19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
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- Contingut en sals solubles actives (UNE -EN 772 -5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE -EN 771 -1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques :
- Densitat aparent (UNE -EN 772 -13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d ’aigua:  <= valor declarat per el fabricant

- Cara vista (UNE -EN 771 -1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE -EN 772 -7)

Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE -EN 772 -11) :  <=  valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d ’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d ’absorció d ’aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d ’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha 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:
 Per a peces de categoria I:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat  del fabricant i Certificat del control de prod ucció en fàbrica emès 
per l ’organisme d’ inspecció
 Per a peces de categoria II:

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar -hi les dades següents:
- Classificació segons DB -SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d’identi ficació  del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s ’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica , en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic  , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771 -1

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771 -1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771 -1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.

B0F7 MAONS FORADATS SENZILLS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’ argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
 En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000  kg/m3, per a parets revestides
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- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i  amb una densitat aparent  mes gran de 
1000 kg/m3
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 
inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció  del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut  per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries.
Les peces  han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó  i en 
el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
 La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin  fissures en els envanets i 
parets de la peça durant la seva manipulació  o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar -se.
 El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l ’ordre de llarg , ample i 
alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772 -1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772 -5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia:

- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE -EN 13501-1)

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772 -16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació  de la 
categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771 -1)
- Especificacions dels  forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772 -3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772 -13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772 -13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
següents en funció de la categoría.

- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l ’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE -EN 1745)
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- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE -EN 1745)
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió  >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que 
hagin d ’anar revestides amb un lliscat:

- Expansió per humitat (UNE-EN 772 -19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772 -5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771 -1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques :
- Densitat aparent (UNE -EN 772 -13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d ’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772 -19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772 -5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771 -1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques :
- Densitat aparent (UNE -EN 772 -13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d ’aigua:  <= valor declarat per el fabricant

- Cara vista (UNE -EN 771 -1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE -EN 772 -7)

Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772 -11) :  <=  valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).
 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del  tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d ’aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d ’absorció d ’aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d ’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha 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:
 Per a peces de categoria I:

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat  del fabricant i Certificat del control de prod ucció en fàbrica emès 
per l ’organisme d’ inspecció
 Per a peces de categoria II:

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar -hi les dades següents:
- Classificació segons DB -SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d’identi ficació  del organisme notificat (només per al sistema 2+)
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- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s ’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica , en el seu cas
- Referència a la norma EN 771 -1
- Des cripció de producte: nom generic  , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE -EN 771 -1

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771 -1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771 -1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.

B0G1 PEDRES NATURALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats 
provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peça es donaran amb mil. límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i 
gruix (d).
Els acabats superficials s’han d’  extendre uniformement fins a les arestes de la peça.
En acabats superficials on s’ utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï tats i esquerdes caldrà 
indicar el tipus de  tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportarà la mostra de referència, d ’acord amb UNE -EN 12058 i/o UNE -EN 12057 i/o UNE -EN 
1469  i/o UNE-EN 1341.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i 
materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per 
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carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per 
quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
RAJOLES  DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 
1341:
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm.
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents: 
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota cà rrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE -
EN 12372/AC
Resistència a l ’abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Toleràncies :
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals:

- Classe 1 (marcat P1):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ±  5 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm

- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ±  2 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ±  3 mm
- Rajoles de vores partides:  ± 10 mm

- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat D1):

- Llargària < 700 mm  : 6 mm
- Llargària => 700 mm  : 8 mm

- Classe 2 (marcat D2):
- Llargària < 700 mm  : 3 mm
- Llargària =>  700 mm  : 6 mm

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):

- Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 5 mm

- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm:  ± 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm
- > 60 mm de gruix:  ± 4 mm

- Desviació  de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:

- Cara de textura fina:  ± 2 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm

- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina:  ± 3 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm

- Vora recta més llarga  > 1,5 m:
- Cara de textura fina:  ± 4 mm
- Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I 
UNE-EN 12057 
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm.
 Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes són els següents:
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistència a l ’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE -EN 12057
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- Absorció de l ’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE -EN 12057
- Absorció a l ’aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistència a l ’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de complir la norma 
UNE-EN 14157.
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE -EN 12057
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la norma UNE-EN 
12058 o UNE -EN 12057
Toleràncies :
Toleràncies per peces amb gruix > 12mm
- Gruix nominal E en mm:

- 12<E<=15: ±1,5 mm
- 15<E<=30: ±10%
- 30<E<=80: ±3 mm
- E>80 : ±5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant 

declararà les toleràncies de gruix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Longitud i amplària: 

+---------------------------------------------------------------+
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦  ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes)
- Llargada i amplària:  ±1mm
- Gruix:  ±1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469. 
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent:
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Càrrega de trencament de l ’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorció de l ’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorció a l ’aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Toleràncies :
- Gruix nominal E en mm 

-12<E<=30     10%
-30<E<=80     ±3 mm
-E>80      ±5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant 

declararà les toleràncies de gru ix.
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies.
- Longitud i amplària: 

+---------------------------------------------------------------+
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦
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¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦    ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦
+---------------------------------------------------------------+

- Localització d ’ancoratges ( loc alització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador):
- Localització de l ’eix me surat al  llarg de la longitud o amplària de la rajola:  ± 2 mm
- Localització de l ’eix mesurat  al llarg del gruix:  ±1 mm (mesurat des la cara exposada)
- Profunditat del forat:  +3 / -1mm
- Diàmetre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a 
l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió.
Les superfícies polides s ’han de protegir amb mitjans adequats
RAJOLES  DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 
1341:
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 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l’embalatge o bé a l ’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (d ’acord amb la norma UNE -EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE -EN 1341
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant:

- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories)
- Resistència al glaç/desglaç
- Resistència a la flexió
- Resistència a l ’abrasió
- Resistència al lliscament
- Absorció d ’aigua
- Tractament químic superficial

- Han de portar el marcatge  CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:

- Nom o marca d’ identificació i direcció declarada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l ’any d’ impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1341
- L’ús previst i la descripció de la llosa

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades 
per als transports públics, ha de constar a més:

- La resistència a flexió
- La resistència al lliscament (si procedeix)
- La resistència al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)

 Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 
que no es trenquin ni s'escantonin. 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I 
UNE-EN 12057 
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: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i informe o 
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057)
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- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l ’any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE -EN 12440) i els usos 
finals
- Característiques:

- Per a rajoles per a paviments i escales d’ ús intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Densitat aparent

- Per a rajoles per a paviments i escales d’ ús extern:
- Resistència a la flexió
- Resistència al lliscament
- Tactilitat
- Resistència a les gelades
- Resistència al xoc tèrmic

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469. 
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: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i informe o 
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la segü ent 
informació com a mínim:  
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos últims dígits de l ’any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE -EN 12440) i els usos 
finals
- Característiques:

- Plaques per a ú s intern:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l ’ancoratge
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat aparent

- Plaques per a ús exterior:
- Reacció al foc
- Resistència a la flexió
- Resistència a l ’ancoratge
- Resistència al glaç / desglaç
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistència al xoc tèrmic
- Densitat aparent

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els 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 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
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UNE -EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

B7B GEOTÈXTILS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)

- Característiques complementàries:
- Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1)
- Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels
- Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) , en drenatge

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Resistè ncia a la tracció d ’unions i costures (EN ISO 10321)
- Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)
- Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225)
- Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) , en drenatge

 Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
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- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d ’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)

- Característiques complementàries:
- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) , excepte en drenatge

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:

- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)

- Característiques complementàries:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres

Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d ’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)

Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:

- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Dimensió d ’obertura característica (EN ISO 12956)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i 

fonaments
Funció: Drenatge (D) :
- Característiques essencials:

- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:

- Fluència en tracció (EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:

- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d ’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)

Funció: Filtració, separació i drenatge  (F+S+D):
- Característiques essencials:

- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensió d ’obertura característica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l’a igua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)

Funció: Protecció (P ):
- Característiques essencials:

- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574)

- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)

Funció: Reforç i Protecció (R+P):
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- Característiques essencials:
- Allargament a la cà rrega màxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim 
de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
 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:
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat  del fabricant i Certificat del control de prod ucció en fàbrica emès 
per l ’organisme d’ inspecció
 Per als elements amb funció de separació:

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar -hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
-  Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 
de 28  de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:

- Numero d’identi ficació  del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s ’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica , en el seu cas
- Referència a les normes aplicables
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE -EN

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de 
la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de 
túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos.
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B83Z MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a aplacats.
 S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’ alumini 50x50 mm 
amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de tubs 
d’alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la 
seva fixació mecànica al parament.
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)
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm
 GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la 
subjecció de les peces de l'aplacat.
Diàmetre:  >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm
 PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
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La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit 
contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer:  420 N/m m2
Llargària:  >= 7 cm
 Gruix:  >= 0,3 cm
Alçària:  >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm
 ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d ’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix. 
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’  alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, 
i perforacions per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l ’edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal 
de regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’ alumini, i fixacions mecà niques adaptats al tamany de 
les safates, per tal de reforçar -les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri 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 ¦
¦------------------------------------------------- ¦--------------------- ¦--------- ¦
¦            ¦ 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 llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d ’acord amb la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERFILERIA:
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.

B89 MATERIALS PER A PINTURES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i 
pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments cà rrega -estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una 
dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, 
dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluï 
dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal 
barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
 PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la 
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l ’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l ’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells 
ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la 
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l ’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h

- Pes específic:
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3

- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48 -144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 
bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 
bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+

- Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48 -173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
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- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 
bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16  N/mm2
- Compressió:  >= 85  N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
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- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h

- Pes específic:  < 17 kN/m 3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48 -032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF -T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF -T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48 -144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF -T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48 -033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
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- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per 
una solució  de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli 
de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 
modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser 
barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb 
dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de 
tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de 
resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida -fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides 
per a evitar el to blavó s i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius 
modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, 
que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o 
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea -formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea -formol i additius modificants de la 
lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 
i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
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Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 5 h
- Totalment sec:  < 12 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 10 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+

- Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48 -173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
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VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 3 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
 BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 
26).
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C
 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h
 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 6 h

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 
150 h
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
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Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de 
fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment seca:  < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de 
fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 1 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h
Pes específic:  13 kN/ m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48 -032):  <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i 
anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  30 min   - 4 h
- Totalment seca:  < 12 h

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
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Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé 
les superfícies  poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment:  > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9B MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior , de dimensions nominals entre 50 i 300 mm, i 
un gruix nominal de 50 mm com a mínim .
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres 
defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior 
desbastada.
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior
Resistència al glaç/desglaç:  Ha d e complir la norma UNE -EN 12371 
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE -EN 1926
Resistència a l ’abrasió:  Ha de complir la norma UNE -EN 1342; Annex B
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE -EN 1342; Annex C
Absorció d ’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE -EN 13755
Pes específic  aparent (UNE_EN 1936):  >= 25 kN/m3
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especific  acions de la 
norma UNE-EN 1342.
Toleràncies :
- Desviació de la dimensió en planta respecte a l es nominals:
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal:
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- Classe 1 (marcat T1):
- Entre dues care s amb tall en brut:  ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 30 mm
- Entre dues cares texturades:  ± 30 mm

- Classe 2 (marcat T2):
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
A l’embalatge, o bé a l ’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE -EN 12047)
- Nom comercial de la pedra
- El nom i l’adreça del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referència a la norma UNE -EN 1342
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE -EN 1342 i els valors declarats pel fabricant:

- Dimensions nominals
- Resistència al glaç/desglaç
- Resistència a compressió
- Resistència al lliscament

- Qualsevol altre informació d ’interès, com ara tractaments químics superficials
- 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 . El símbol normalitzat CE s ’ha d’  acompanyar de la següent informació:

- El nom o marca d’identificació  del fabricant/subministrador
- Les 2 últimes xifres de l ’any d’ impressió del marcatge
- L’ús o usos previstos i la descripció de la pedra

En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per 
transports pú blics, a més ha de constar:

- Càrrega de trencament
- Resistència al lliscament (si procedeix)
- Durabilitat
- Tractament superficial químic (si procedeix)

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 4: Declaració CE de conformitat del fabricant

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 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo.
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo.

B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
 BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb 
l'addició d'aigua en la proporció especificada.
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Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop 
elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar -les superposades i 
aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  15 - 18 cm
Alçària:  5 - 7 cm
 Resi stència a la compressió:  >= 15 N/m m2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·
locació  de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar -la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  11 - 13 cm
Alçària:  3 - 5 cm
 Resi stència a la compressió:  >= 15 N/m m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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.

BANA BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el bastiment de la 
porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Escairada dels perfils:
- Gruix:  >= 30 mm
- Amplària:

- De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm
- 145 i 155 mm

S’admeten els nusos sans sempre que no afectin  la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces 
de fusta.
 Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària:  <= 1 mm
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual:  <= 150 mm
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- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
 Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors:  7% <= H <= 11%
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15%
Resistència a l 'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:

- Resistència mitjana:  550 N
- Resistència mínima:  500 N

- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana:  1000 N
- Resistència mínima:  900 N

Toleràncies :
- Amplària:  ± 1 mm
- Alçària:  ± 3 mm
- Secció del perfil:

- Amplària:  ± 2  mm
- Gruix:  ± 2 mm

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el 
terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias.

BAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
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La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser 
xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%
Diferè ncia d'humitat entr e les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes:  > 4 ,5 kN/m3
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària:  >= 30 cm
- Amplària:  >= 7 cm
 Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm
 Balcament de la fulla (UNE 56 -824):  <= 6 mm
 Curvatura de la fulla (UNE 56 -824):
- Bancades:  <= 6 mm
- Testeres:  <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies :
- Amplària:  ± 1 mm
- Alçària:  ± 2 mm
- Gruix:  ± 1 mm
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56 -821):  <= 2 mm
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper:  >= 250 g/m2
- Amb cartró:  >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2
 Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm
 ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm
 ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
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Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe 
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar 
les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
 Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara 
exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, 
tanca amb mecanisme de bl oqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que 
determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar 
el cap del cargol de fixació.
Toleràncies :
- Dimensions nominals:  ± 1 mm
 FRONTISSES D’UN SOL EIX
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’ acord amb uns codis de 8 dígits  (UNE-EN 1935):
-.Categoria de servei (primer dígit)

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa freqüència d ’ús) 
- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d ’ús)
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d ’ús pel pú blic o per altres persones poc 

incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d ’accident o mal ús)
     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d ’ús i la massa màx ima de l’  element amb frontisses (segon dígit)

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s ’assagen fins:
-  Grau 3: 10.000 cicles
-  Grau 4: 25.000 cicles

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
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- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1:  20 kg
- Grau 2:  40 kg
- Grau 3:  60 kg
- Grau 4:  80 kg
- Grau 5:  100 kg
- Grau 6:  120 kg
- Grau 7:  160 kg

- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 

1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):

-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670:

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta

- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.

Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de 
control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents elements:

- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d ’aquesta norma europea

L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de 
grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà:

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari

La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació  
o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):

- Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.

- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A:  50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B:  100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C:  200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F:  50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L:  100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
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- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 

- Aptitud per a l’ ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.

- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació

- Camp d’ apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
- Grau B:  Porta encastada i batent
- Grau C:  Porta encastada i corredissa
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
- Grau E:  Porta sobreposada i batent
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0:  No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
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- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant

- Requisits d’ identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F:  Mínim set elements retenidors
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives

En l’etiqueta o embalatge ha d’ indicar -se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació  clara del 
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209) .
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
 Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el 
marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d’ ús (primer dígit)

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d ’obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.

- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig 

- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l ’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura, moment de 

tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)

- Grau 0: No apte per a l’ ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.

- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
- Grau 1:  Dèbil resistència
- Grau 2:  Resistència mitja
- Grau 3:  Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D’UN SOL EIX
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
En l’ embalatge o/i documentació que acompanya el producte  ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més 
haurà d ’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d ’identificació de l ’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l ’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE -EN 1935:2001
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
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
En l’ embalatge o/i documentació que acompanya el producte  ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
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conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d ’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d ’identificació de l ’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l ’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE -EN 12209:2003
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
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
En l’ embalatge o/i documentació  que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més 
haurà d ’ anar acompanyat de la següent informació:
- Número d ’identificació de l ’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l ’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE -EN 1154:2003
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat 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

FRONTISSES D’UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo.

BC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil 
intercalada, capaç  de proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, 
de paral·lelisme  en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita, 
inclusions gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts 
components.
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT:
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb la 
categoria indicada (A o B).
Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986):
- Categoria A:

- Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir
- Categoria B:
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- Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de complir
- Impacte de pedra i "coctel molotov":  Ha de complir
- Assaig d'ebullició:  Ha de complir

VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA:
Toleràncies :
- Planor de la lluna trempada:

- Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m
- Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha 
de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les 
accions quími ques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, 
produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas 
de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y 
Energía.

BFB4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a pressió, per a col·locar 
encastat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE -EN ISO 15875 -2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció  i de pressió interna descrits a la EN ISO 
15875.
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875. 
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades al procés 
d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Referència a la norma EN 15875
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm)
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875
- Referència del material i sistema de reticulació

- PE-Xa material reticulat per peròxid
- PE-Xb material reticulat per silà
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- PE-Xc material reticulat per radiació d ’electrons
- PE-Xd material reticulat per azo

- Classe d’aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875
- Opacitat (si es declara pel fabricant)
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat
Toleràncies :
- Gruix de la paret:
+---------------------------------------+
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦
¦         (mm)            ¦             ¦
¦-------------------------¦             ¦
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦
¦------------¦------------¦-------------¦
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦
¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦
¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦
¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦
+---------------------------------------+
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el mateix gruix nominal.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al 
paquet o a l'albarà:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment 
i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar -les en un 
mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN ISO 15875 -1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua 
caliente y fría. Polietileno reticulado (PE -X). Parte 1: Generalidades. (ISO 15875 -1:2003).
UNE-EN ISO 15875 -2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones de agua 
caliente y fría. Polietileno reticulado (PE -X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875 -2:2003)

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), 
utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual 
pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles 
amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s’ apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s’ apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, 
amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar 
amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de material lliure d ’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de 
designació UNE RZ1 –K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21 -011 i UNE 21 -
022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser 
resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089 -1):
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