PROJECTE D’EXECUCIÓ
SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT
PISTA 2 – PAVELLÓ PINS VENS
AVDA. JOSEP TARRADELLAS I JOAN s/n
SITGES
FEBRER DE 2019 V210415

INDEX

1. DADES GENERALS
1.1 Objecte de l’encàrrec
1.2 Situació
1.3 Promotor
1.4 Tècnic redactor
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2.1 Informació prèvia
2.2 Descripció del projecte
3. NORMATIVA APLICABLE
4. AMIDAMENTS
5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
6. QUADRES DE PREUS
7. PRESSUPOST
8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
10. DOCUMENTS ANNEXOS
1. Estudi de Gestió de Residus: Fitxa compliment Real Decret 105/2008,
Decret 89/2010, i Decret 21/2006
2. UNE-EN 14904:2007, Resum de requisits i mètodes d’assaig
3. Estudi bàsic de seguretat i salut

1. DADES GENERALS
1.1 Objecte de l’encàrrec
L’objecte de l’encàrrec és la redacció del projecte d’execució per a la
substitució del paviment de la pista 2 del pavelló de Pins Vens de Sitges.

1.2 Situació
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, s/n
08870 Sitges

1.3 Promotor
Ajuntament de Sitges
Regidoria d'Ensenyament, Joventut i Esports
Plaça de l'Ajuntament.
08870 Sitges

1.4 Tècnic redactor
Xavier Valls Calvet
Arquitecte. COAC nº 23622/5
Adreça: C/ de Sitges 2-6. 08810 Sant Pere de Ribes
xvalls@coac.net
655.88.75.73

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2.1 Informació prèvia
El pavelló de Pins Vens disposa de dues pistes cobertes: la pista 1, de
paviment tipus terratzo; i la pista 2 de paviment acabat en làmina contínua
sintètica de pvc.
Les dues pistes es situen entre elles en forma de “L”, la nº1 seguint el
paral·lelisme del carrer del Cardenal Vidal i barraquer, i la nº 2 seguint el
paral·lelisme amb l’avinguda de Josep Tarradelles i Joan.
L’accés principal a les pistes es produeix de forma central, per l’avinguda de
Josep Tarradelles i Joan.
Adjacent a aquest accés hi ha el cos de vestidors i serveis, situat també de
forma central entre les dues pistes.
L’objecte de l’actuació és la pista 2.
La pista 2 té unes dimensions de 46,90 metres de llarg per 28,30 metres
d’ample.
En total són 1.327,27 m2 de superfície, que és l’abast de l’actuació.
La pista està preparada per jugar al llarg en tota la seva dimensió o bé per
jugar subdividida en 3 pistes transversals separades per sistema de
cortinatge.
Al costat nord de la pista hi ha una grada, situada de forma elevada, al llarg
de tot el lateral.
El paviment actual de la pista 2 està format per una base de dos taulells de
fusta suportats sobre coixinets de cautxú. Sobre aquesta base hi ha
adherida una làmina contínua sintètica de pvc.
Segons informacions recollides, la pista ha sofert diferents actuacions de
manteniment, bàsicament per problemes d’humitats que han acabat afectant
als taulells de fusta de base.
Actualment però, i degut ja a l’envelliment i desgast del sistema de rastrells i
de les pastilles amortidores de cautxú, la pista presenta en diferents zones
punts on el bot de la pilota és irregular i/o deficient, el que perjudica de
forma important el bon desenvolupament del joc.
Tampoc la planeitat de la pista és ja gaire adequada.

Fotografies estat actual

2.2 Descripció del projecte

L’objectiu de l’actuació és dotar a la pista 2 d’un paviment totalment adequat
i homologat per a la pràctica esportiva.
Per això es proposa la substitució de l’actual paviment per un de nou de
tipus entarimat de fusta, tipus sistema UNOBAt 62+, de qualitat Premium, de
la casa Junckers o equivalent.
El sistema complirà la normativa de paviments esportius UNE-EN
14904:2006 “Superficies para áreas Deportivas. Especificaciones para
suelos deportivos multiuso de interior”, amb una classificació de sòl tipus A4.
El sistema d’entarimat estarà format, des la superfície exterior cap a
l’interior, per:
- Taulells de fusta massissa de faig de 22 mm de gruix, 129 mm
d’ample i 3700 mm de llarg, polits i envernissats a fàbrica amb vernís
d’alta resistència amb base de poliuretà, encadellats i clavats ocults a
rastrell. (1)
- Rastrells de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm de secció (2), suportats
sobre coixinets elàstics de cautxú tipus J-Lock de 12 mm de Junckers o
equivalent (3). Els rastrells tindran una separació entre ells de 336 mm.
- Barrera de vapor formada per làmina de PVC sobre la solera existent
(4)
- Perimetralment es preveurà un sòcol de DM xapat en faig en forma
de “L” amb orificis amb l’objectiu de permetre la ventilació del sistema
de tarima. (5)

Al sistema s’exigirà com a mínim els següents requisits:
- Absorció al xoc:
64%
- Deformació vertical: 2,4 mm
- Rebot de la pilota:
95%
- Fricció:
98
- Càrrega de rodadura: 3000N
- Punt de càrrega:
5500 N
Pel que fa al compliment del DB-SI, la reacció al foc del paviment serà de C
fl-S1.
Els treballs que es preveu realitzar són:
1. Extracció de l’actual paviment –de cautxú sobre doble tauler i coixinetsen la seva totalitat fins a trobar la base de formigó.
2. Reparacions puntuals del paviment amb un morter d’anivellament fins a
aconseguir una perfecte planimetria.
3. Col·locació de la barrera de vapor de PVC no adherida.
4. Col·locació del sistema de rastrells de fusta laminada sobre coixinets de
cautxú.
5. Muntatge dels taulells de fusta massissa de faig de 22 mm de gruix,
encadellats i clavats ocults als rastrells. Els taulells es deixaran
aproximadament 20 mm separats dels tancaments laterals de la pista
6. Col·locació de sòcol perimetral de fusta sòcol de DM xapat en faig
7. Col·locació de pletines de xapa d’acer inoxidable en els passos de canvi
de paviment.
8. Col·locació d’anelles i tapes d’ancoratges per a un joc de porteries
9. Marcatge de les diferents pistes de joc. Es preveu realitzar el pintat de les
següents pistes:
- Basquet pista principal (1 unitat)
- Basquet pistes transversals (3 unitats)
- Futbol sala-handbol (1 unitat)
- Voleibol (1 unitat)
- Badminton (1 unitat)
10. Aplicació de capa de vernís un cop instal·lat el paviment i pintades les
pistes per a millorar la seva protecció.

Un cop finalitzada tota la instal·lació es realitzaran els següents assaigs per
verificar el compliment dels requisits de projecte del paviment:
- UNE-EN 1516:2000 Determinación de la resistència a la huella
- UNE-EN 1517:2000 Determinación de la resistència a impacto
- UNE-EN 1569:2000 Determinación del comportamiento bajo carga rodant
- UNE-EN 13745:2006 Determinación de reflexión especular
- UNE-EN 14808:2006 Determinación de la absorción de impacto
- UNE-EN 14809:2006 Determinación de la deformación vertical

Sitges, a vint-i-sis de febrer de 2019

Xavier Valls Calvet
Arquitecte

Ajuntament de Sitges
El promotor

3. NORMATIVA APLICABLE

En compliment del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71):
"Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", es fa
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i
les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.
En el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció i en
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin
amb caràcter permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció,
transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits
concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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Normativa tècnica general d’Edificació

gener 2015

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al∙lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN.
Paral∙lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.
En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions
municipals.
Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada projecte en funció del seu
abast i dels usos previstos.

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

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

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

Altres usos
Segons reglamentacions específiques
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Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA‐9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

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

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

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal∙lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de prescripciones técnicas
llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats

derogada pel RD 1314/1997

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre
ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Condicions tècniques de seguretat als ascensors
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)
Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
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Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal∙lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals
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Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

Instal∙lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas‐oil
Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal∙lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal∙lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Instal∙lacions d’il∙luminació
CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

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

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

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

Oficina Consultora Tècnica. COAC

gener 2015

10/10

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

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

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

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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4. AMIDAMENTS

AM-PARQUET

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Pàg.:
01
01

K2194BZ1

Num.

m2

Text

PRESSUPOST AM-PARQUET
PAVIMENT

Extracció de paviment existent de cautxú sobre doble tauler i coixinets, en la seva totalitat fins a trobar la base
de formigó, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

46,900

28,300

[F]

K93AC1Z1
Num.

m2

Text

1.327,270

Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

0,350

46,900

28,300

[F]

K9QH23M3L4Z1 m2

Num.

Text

464,545

Subministrament i instal·lació de paviment de tarima de parquet tipus sistema UNOBAt 62, de qualitat Premium,
de la casa Junckers o equivalent, format per: taulells de fusta massissa de faig de 22 mm de gruix, 129 mm
d’ample i 3700 mm de llarg, polits i envernissats a fàbrica amb vernís d’alta resistència amb base de poliuretà,
encadellats i clavats ocults a rastrell; rastrells de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm de secció, suportats sobre
coixinets elàstics de cautxú tipus J-Lock de 12 mm de Junckers o equivalent, a una separació entre ells de 336
mm; barrera de vapor formada per làmina de PVC. Segons UNE-EN 14904:2006 “Superficies para áreas
Deportivas. Especificaciones para suelos deportivos multiuso de interior”, amb una classificació de sòl tipus A4 i
prescripcions tècniques particulars de la memòria. Totalment instal·lat i apte per a
l'ús.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

46,900

28,300

[F]

E9U7U1Z1
Num.

m

Text

1.327,270

Subministrament i col·locació de sòcol perimetral de DM xapat en faig en forma de L
Tipus

1
2

[C]

[D]

2,000
2,000

46,900
28,300

[E]

[F]

E9Z516Z1

Num.

m

Text

[C]

[D]

1,000

50,000

[E]

E898MHZ1

u

[F]

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

150,400

Subministrament i col·locació de pletines de xapa d’acer inoxidable en els passos de canvi de
paviment
Tipus

1

TOTAL Fórmula

93,800 C#*D#*E#*F#
56,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

1.327,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

464,545 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

1.327,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

1

50,000

Marcatge de la pista de basquet central, amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies tipus HP
sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006.

EUR

AM-PARQUET

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

E898MHZ2

Num.

u

Text

1,000

Marcatge de les pistes de basquet transversals, amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies tipus
HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

E898MHZ3
Num.

u

Text

3,000

Marcatge de pista de handbol-futbol sala amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies tipus HP
sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

E898MHZ4

Num.

u

Text

1,000

Marcatge de pistes de voleibol amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies tipus HP sports line de
Junckers o equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

E898MHZ5

Num.

u

Text

1,000

Marcatge de pistes de badminton amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies tipus HP sports line
de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

E8AA2BZ1

Num.

m2

Text

1,000

Aplicació d'una capa d'envernissat amb vernís a l'aigua per a paviment de fusta, conforme UNE-EN
14904:2006.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

46,900

28,300

[F]

FQAT11Z1
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

1.327,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

2

1.327,270

Subministrament i col·locació d'anelles i tapes d'ancoratges per a una porteria
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000

EUR

5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0122000

h

Oficial 1a paleta

26,63 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,85 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,85 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,17 €

A013D000

h

Ajudant pintor

21,17 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17 €

A0140000

h

Manobre

19,91 €

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0731773

kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada
en sacs

0,92 €

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

0,09 €

B0A61600

u

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

0,17 €
0,55 €

B7C75300L4BC

m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de cel·la
tancada per a aïllament als soroll d'impacte, de 3 mm
de gruix, ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de
TEXSA

B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B8AZB000

kg

Vernís sintètic

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

10,07 €

B9QH23MZ1

m2

Tarima de parquet tipus sistema UNOBAt 62, de
qualitat Premium, de la casa Junckers o equivalent,
format per: taulells de fusta massissa de faig de 22 mm
de gruix, 129 mm d’ample i 3700 mm de llarg, polits i
envernissats a fàbrica amb vernís d’alta resistència
amb base de poliuretà, encadellats i clavats ocults a
rastrell; rastrells de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm de
secció, suportats sobre coixinets elàstics de cautxú
tipus J-Lock de 12 mm de Junckers o equivalent, a una
separació entre ells de 336 mm; barrera de vapor
formada per làmina de PVC. Segons UNE-EN
14904:2006 Superficies para áreas Deportivas.
Especificaciones para suelos deportivos multiuso de
interior, amb una classificació de sòl tipus A4 i
prescripcions tècniques particulars de la memòria.
Totalment instal·lat i apte per a l'ús.

62,21 €

B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

3,66 €

B9Z51654

m

Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de
paviment de 35 mm d'amplària mitjana, per a col·locar
amb fixacions mecàniques

172,62 €

BQAT11Z1

u

anelles i tapes d'ancoratges per a una porteria

10,96 €
6,07 €

38,00 €

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

E898MHZ1

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Marcatge de la pista de basquet central, amb pintura
amb base aigua especial marcatge de línies tipus HP
sports line de Junckers o equivalent, conforme
UNE-EN 14904:2006.

554,36 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

8,100 /R x

23,85000 =

193,18500

A013D000

h

Ajudant pintor

8,100 /R x

21,17000 =

171,47700

Subtotal...

364,66200

364,66200

Materials:
B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite

2,200

x

10,96000 =

24,11200

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

15,900

x

10,07000 =

160,11300

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

184,22500
1,50%

184,22500
5,46993

COST DIRECTE

554,35693

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

u

E898MHZ2

554,35693

Rend.: 1,000

Marcatge de les pistes de basquet transversals, amb
pintura amb base aigua especial marcatge de línies
tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme
UNE-EN 14904:2006.

554,36 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

8,100 /R x

23,85000 =

193,18500

A013D000

h

Ajudant pintor

8,100 /R x

21,17000 =

171,47700

Subtotal...

364,66200

364,66200

Materials:
B89Z5000

kg

B8ZAR000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite
Imprimació fixadora de resines sintètiques

2,200
15,900

x

10,96000 =

24,11200

x

10,07000 =

160,11300

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

184,22500
1,50%

184,22500
5,46993

COST DIRECTE

554,35693

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

u

E898MHZ3

554,35693

Rend.: 1,000

Marcatge de pista de handbol-futbol sala amb pintura
amb base aigua especial marcatge de línies tipus HP
sports line de Junckers o equivalent, conforme
UNE-EN 14904:2006.
Unitats

579,76 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

8,200 /R x

23,85000 =

195,57000

A013D000

h

Ajudant pintor

8,200 /R x

21,17000 =

173,59400

Import

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

369,16400

369,16400

Materials:
B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite

2,300

x

10,96000 =

25,20800

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

17,860

x

10,07000 =

179,85020

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

205,05820
1,50%

205,05820
5,53746

COST DIRECTE

579,75966

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

u

E898MHZ4

579,75966

Rend.: 1,000

Marcatge de pistes de voleibol amb pintura amb base
aigua especial marcatge de línies tipus HP sports line
de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.

426,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

6,200 /R x

23,85000 =

147,87000

A013D000

h

Ajudant pintor

6,200 /R x

21,17000 =

131,25400

Subtotal...

279,12400

279,12400

Materials:
B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite

11,250

x

10,96000 =

123,30000

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

1,950

x

10,07000 =

19,63650

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

142,93650
1,50%

142,93650
4,18686

COST DIRECTE

426,24736

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

u

E898MHZ5

426,24736

Rend.: 1,000

Marcatge de pistes de badminton amb pintura amb
base aigua especial marcatge de línies tipus HP sports
line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.

426,25 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

6,200 /R x

23,85000 =

147,87000

A013D000

h

Ajudant pintor

6,200 /R x

21,17000 =

131,25400

Subtotal...

279,12400

279,12400

Materials:
B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite

11,250

x

10,96000 =

123,30000

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

1,950

x

10,07000 =

19,63650

Subtotal...

142,93650

142,93650

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

4,18686

COST DIRECTE

426,24736

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 6

m2

E8AA2BZ1

426,24736

Rend.: 1,000

Aplicació d'una capa d'envernissat amb vernís a l'aigua
per a paviment de fusta, conforme UNE-EN
14904:2006.

8,94 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,260 /R x

23,85000 =

6,20100

A013D000

h

Ajudant pintor

0,025 /R x

21,17000 =

0,52925

Subtotal...

6,73025

6,73025

Materials:
B8AZB000

kg

Vernís sintètic

0,3468

6,07000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,10508
2,10508

1,50%

2,10508
0,10095

COST DIRECTE

8,93628

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

m

E9U7U1Z1

8,93628

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de sòcol perimetral de
DM xapat en faig en forma de L

7,20 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x

23,85000 =

2,86200

A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

19,91000 =

0,19910

Subtotal...

3,06110

3,06110

Materials:
B0A61500

u

B9U7U110

m

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

4,000

x

0,09000 =

0,36000

1,020

x

3,66000 =

3,73320

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,09320
1,50%

4,09320
0,04592

COST DIRECTE

7,20022

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

E9Z516Z1

m

7,20022

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de pletines de xapa
d’acer inoxidable en els passos de canvi de paviment
Unitats

Preu €

187,13 €
Parcial

Import

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,140 /R x

26,63000 =

3,72820

A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

19,91000 =

1,39370

Subtotal...

5,12190

5,12190

Materials:
B0A61600

u

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

4,000

x

0,17000 =

0,68000

B9Z51654

m

Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de
paviment de 35 mm d'amplària mitjana, per a col·locar
amb fixacions mecàniques

1,050

x

172,62000 =

181,25100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

181,93100
1,50%

181,93100
0,07683

COST DIRECTE

187,12973

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 9

u

FQAT11Z1

COST EXECUCIÓ MATERIAL

187,12973

Rend.: 1,000

39,07 €

Subministrament i col·locació d'anelles i tapes
d'ancoratges per a una porteria

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013M000

h

Ajudant muntador

21,17000 =

0,050 /R x

Subtotal...

1,05850
1,05850

1,05850

Materials:
BQAT11Z1

u

anelles i tapes d'ancoratges per a una porteria

1,000

38,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

38,00000
38,00000

1,50%

38,00000
0,01588

COST DIRECTE

39,07438

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,07438

P- 10

J99CQ01

u

Realització dels assajos que s'especifiquen al
programa de control de qualitat.

Rend.: 1,000

2.500,80 €

P- 11

K2194BZ1

m2

Extracció de paviment existent de cautxú sobre doble
tauler i coixinets, en la seva totalitat fins a trobar la
base de formigó, i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

Rend.: 1,000

5,05 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,250 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,97750
4,97750

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,97750
0,07466
5,05216

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

m2

K93AC1Z1

5,05216

Rend.: 1,000

Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix,
amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

11,81 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,85000 =

0,070 /R x

Subtotal...

1,66950
1,66950

1,66950

Materials:
B0731773

kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada
en sacs

11,000

0,92000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,12000

10,12000
1,50%

10,12000
0,02504

COST DIRECTE

11,81454

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 13

m2

K9QH23M3L4Z1

11,81454

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de paviment de tarima de
parquet tipus sistema UNOBAt 62, de qualitat Premium,
de la casa Junckers o equivalent, format per: taulells de
fusta massissa de faig de 22 mm de gruix, 129 mm
d’ample i 3700 mm de llarg, polits i envernissats a
fàbrica amb vernís d’alta resistència amb base de
poliuretà, encadellats i clavats ocults a rastrell; rastrells
de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm de secció,
suportats sobre coixinets elàstics de cautxú tipus
J-Lock de 12 mm de Junckers o equivalent, a una
separació entre ells de 336 mm; barrera de vapor
formada per làmina de PVC. Segons UNE-EN
14904:2006 “Superficies para áreas Deportivas.
Especificaciones para suelos deportivos multiuso de
interior”, amb una classificació de sòl tipus A4 i
prescripcions tècniques particulars de la memòria.
Totalment instal·lat i apte per a l'ús.
Unitats

68,76 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,090 /R x

23,85000 =

2,14650

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,090 /R x

21,17000 =

1,90530

Subtotal...

4,05180

Materials:
B7C75300L4BC

m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de cel·la
tancada per a aïllament als soroll d'impacte, de 3 mm
de gruix, ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de
TEXSA

1,030

x

0,55000 =

0,56650

4,05180

AM-PARQUET

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B9QH23MZ1

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Tarima de parquet tipus sistema UNOBAt 62, de
qualitat Premium, de la casa Junckers o equivalent,
format per: taulells de fusta massissa de faig de 22 mm
de gruix, 129 mm d’ample i 3700 mm de llarg, polits i
envernissats a fàbrica amb vernís d’alta resistència
amb base de poliuretà, encadellats i clavats ocults a
rastrell; rastrells de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm de
secció, suportats sobre coixinets elàstics de cautxú
tipus J-Lock de 12 mm de Junckers o equivalent, a una
separació entre ells de 336 mm; barrera de vapor
formada per làmina de PVC. Segons UNE-EN
14904:2006 Superficies para áreas Deportivas.
Especificaciones para suelos deportivos multiuso de
interior, amb una classificació de sòl tipus A4 i
prescripcions tècniques particulars de la memòria.
Totalment instal·lat i apte per a l'ús.

PREU
1,030

62,21000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

64,07630

64,64280
1,50%

COST DIRECTE

64,64280
0,06078
68,75538

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 14

XPAUSISO

PA

Partida alçada d'abonament integre per l'aplicació de
les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres
segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i
salut i la planificació de les obres durant l'execució de
les obres. En cumpliment del Reisal Decret 1627/1997
de 24 d'octubre del 1997. Durant l'obra l'import
d'aquesta partida no podrà reduir-se respecte l'estudi
de seguretat i salut, en aquesta partida la possible
baixa econòmica del contratista serà assumida per
aquest en altres partides sense afectar el pressupost
de seguretat i salut.

Rend.: 1,000

68,75538

2.517,06 €

6. QUADRES DE PREUS

AM-PARQUET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-1

E898MHZ1

u

Pàg.:

Marcatge de la pista de basquet central, amb pintura amb base aigua especial marcatge de
línies tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.

1

554,36

€

554,36

€

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
P-2

E898MHZ2

u

Marcatge de les pistes de basquet transversals, amb pintura amb base aigua especial
marcatge de línies tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.
(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-3

E898MHZ3

u

Marcatge de pista de handbol-futbol sala amb pintura amb base aigua especial marcatge de
línies tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006.
(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

579,76

€

P-4

E898MHZ4

u

Marcatge de pistes de voleibol amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies tipus
HP
sports
line
de
Junckers
o
equivalent,
conforme
UNE-EN
14904:2006.

426,25

€

426,25

€

8,94

€

7,20

€

187,13

€

39,07

€

2.500,80

€

5,05

€

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
P-5

E898MHZ5

u

Marcatge de pistes de badminton amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies
tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.
(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-6

E8AA2BZ1

m2

Aplicació d'una capa d'envernissat amb vernís a l'aigua per a paviment de fusta, conforme
UNE-EN 14904:2006.
(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7

E9U7U1Z1

m

Subministrament i col·locació de sòcol perimetral de DM xapat en faig en forma de L
(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-8

E9Z516Z1

m

Subministrament i col·locació de pletines de xapa d’acer inoxidable en els passos de canvi
de paviment
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-9

FQAT11Z1

u

Subministrament
porteria

i

col·locació

d'anelles

i

tapes

d'ancoratges

per

a

una

(TRENTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P-10

J99CQ01

u

Realització dels assajos que s'especifiquen al programa de control de qualitat.
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-11

K2194BZ1

m2

Extracció de paviment existent de cautxú sobre doble tauler i coixinets, en la seva totalitat
fins a trobar la base de formigó, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

AM-PARQUET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

P-12

K93AC1Z1

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

11,81

€

P-13

K9QH23M3L4Z1 m2

Subministrament i instal·lació de paviment de tarima de parquet tipus sistema UNOBAt 62, de
qualitat Premium, de la casa Junckers o equivalent, format per: taulells de fusta massissa de
faig de 22 mm de gruix, 129 mm d’ample i 3700 mm de llarg, polits i envernissats a fàbrica
amb vernís d’alta resistència amb base de poliuretà, encadellats i clavats ocults a rastrell;
rastrells de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm de secció, suportats sobre coixinets elàstics de
cautxú tipus J-Lock de 12 mm de Junckers o equivalent, a una separació entre ells de 336
mm; barrera de vapor formada per làmina de PVC. Segons UNE-EN 14904:2006
“Superficies para áreas Deportivas. Especificaciones para suelos deportivos multiuso de
interior”, amb una classificació de sòl tipus A4 i prescripcions tècniques particulars de la
memòria. Totalment instal·lat i apte per a l'ús.

68,76

€

2.517,06

€

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
P-14

XPAUSISO

PA

Partida alçada d'abonament integre per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i
senyalització provisional necessàries durant l'execució de les obres segons l'estudi de
seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la planificació de les obres durant l'execució de
les obres. En cumpliment del Reisal Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997. Durant
l'obra l'import d'aquesta partida no podrà reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut, en
aquesta partida la possible baixa econòmica del contratista serà assumida per aquest en
altres partides sense afectar el pressupost de seguretat i salut.
(DOS MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

AM-PARQUET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

1

P-1

554,36

€

E898MHZ1

u

Marcatge de la pista de basquet central, amb pintura amb base aigua especial marcatge de
línies tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite
Altres conceptes

P-2

E898MHZ2

u

Marcatge de les pistes de basquet transversals, amb pintura amb base aigua especial
marcatge de línies tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite
Altres conceptes

P-3

E898MHZ3

u

Marcatge de pista de handbol-futbol sala amb pintura amb base aigua especial marcatge de
línies tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006.

B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques
Altres conceptes

P-4

E898MHZ4

u

Marcatge de pistes de voleibol amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies tipus
HP
sports
line
de
Junckers
o
equivalent,
conforme
UNE-EN
14904:2006.

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite
Altres conceptes

P-5

E898MHZ5

u

Marcatge de pistes de badminton amb pintura amb base aigua especial marcatge de línies
tipus HP sports line de Junckers o equivalent, conforme UNE-EN
14904:2006.

B8ZAR000

kg

Imprimació fixadora de resines sintètiques

B89Z5000

kg

Pintura al dissolvent de resines de pliolite
Altres conceptes

P-6

E8AA2BZ1

B8AZB000

m2

kg

Aplicació d'una capa d'envernissat amb vernís a l'aigua per a paviment de fusta, conforme
UNE-EN 14904:2006.
Vernís sintètic
Altres conceptes

P-7

E9U7U1Z1

m

Subministrament i col·locació de sòcol perimetral de DM xapat en faig en forma de L

€

24,11200
370,13500

€
€

554,36

€

160,11300

€

24,11200
370,13500

€
€

579,76

€

25,20800

€

179,85020
374,70180

€
€

426,25

€

19,63650

€

123,30000
283,31350

€
€

426,25

€

19,63650

€

123,30000
283,31350

€
€

8,94

€

2,10508
6,83492

€
€

7,20

€

B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària,

3,73320

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,36000
3,10680

€
€

187,13

€

Altres conceptes
P-8

160,11300

E9Z516Z1

m

Subministrament i col·locació de pletines de xapa d’acer inoxidable en els passos de canvi
de paviment

AM-PARQUET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

B9Z51654

m

Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 35 mm d'amplària mitjana, per
a col·locar amb fixacions mecàniques

B0A61600

u

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

P-9

FQAT11Z1

u

BQAT11Z1

Subministrament
porteria
u

i

col·locació

d'anelles

i

tapes

d'ancoratges

per

a

una

anelles i tapes d'ancoratges per a una porteria

181,25100

2

€

0,68000
5,19900

€
€

39,07

€

38,00000

€

Altres conceptes

1,07000

€

P-10

J99CQ01

u

Realització dels assajos que s'especifiquen al programa de control de qualitat.
Sense descomposició

2.500,80
2.500,80000

€
€

P-11

K2194BZ1

m2

Extracció de paviment existent de cautxú sobre doble tauler i coixinets, en la seva totalitat
fins a trobar la base de formigó, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5,05

€

Altres conceptes

5,05000

€

Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

11,81

€

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe
F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN
13813, subministrada en sacs
Altres conceptes

10,12000
1,69000

€

K9QH23M3L m2

Subministrament i instal·lació de paviment de tarima de parquet tipus sistema UNOBAt 62, de
qualitat Premium, de la casa Junckers o equivalent, format per: taulells de fusta massissa de
faig de 22 mm de gruix, 129 mm d’ample i 3700 mm de llarg, polits i envernissats a fàbrica
amb vernís d’alta resistència amb base de poliuretà, encadellats i clavats ocults a rastrell;
rastrells de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm de secció, suportats sobre coixinets elàstics de
cautxú tipus J-Lock de 12 mm de Junckers o equivalent, a una separació entre ells de 336
mm; barrera de vapor formada per làmina de PVC. Segons UNE-EN 14904:2006
“Superficies para áreas Deportivas. Especificaciones para suelos deportivos multiuso de
interior”, amb una classificació de sòl tipus A4 i prescripcions tècniques particulars de la
memòria. Totalment instal·lat i apte per a l'ús.

68,76

€

B9QH23MZ1

m2

Tarima de parquet tipus sistema UNOBAt 62, de qualitat Premium, de la casa Junckers o
equivalent, format per: taulells de fusta massissa de faig de 22 mm de gruix, 129 mm d’ample
i 3700 mm de llarg, polits i envernissats a fàbrica amb vernís d’alta resistència amb base de
poliuretà, encadellats i clavats ocults a rastrell; rastrells de fusta laminada, de 60 x 25,5 mm
de secció, suportats sobre coixinets elàstics de cautxú tipus J-Lock de 12 mm de Junckers o
equivalent, a una separació entre ells de 336 mm; barrera de vapor formada per làmina de
PVC. Segons UNE-EN 14904:2006 Superficies para áreas Deportivas. Especificaciones
para suelos deportivos multiuso de interior, amb una classificació de sòl tipus A4 i
prescripcions tècniques particulars de la memòria. Totalment instal·lat i apte per a
l'ús.

64,07630

€

B7C75300L4B m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de cel·la tancada per a aïllament als soroll
d'impacte, de 3 mm de gruix, ref. 10740016 de la serie TEXSILEN de TEXSA
Altres conceptes

0,56650

€

P-12

K93AC1Z1
B0731773

P-13

P-14

XPAUSISO

m2
kg

PA

Partida alçada d'abonament integre per l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i
senyalització provisional necessàries durant l'execució de les obres segons l'estudi de
seguretat i salut, el pla de seguretat i salut i la planificació de les obres durant l'execució de
les obres. En cumpliment del Reisal Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del 1997. Durant
l'obra l'import d'aquesta partida no podrà reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut, en
aquesta partida la possible baixa econòmica del contratista serà assumida per aquest en
altres partides sense afectar el pressupost de seguretat i salut.

€

4,11720

€

2.517,06

€

AM-PARQUET

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

Sense descomposició

2.517,06000

3

€

7. PRESSUPOST

AM-PARQUET

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost AM-PARQUET

Capítol

01

Paviment

1

1 K2194BZ1

m2

Extracció de paviment existent de cautxú sobre doble tauler i coixinets,
en la seva totalitat fins a trobar la base de formigó, i càrrega manual
de
runa
sobre
camió
o
contenidor
(P - 11)

5,05

1.327,270

6.702,71

2 K93AC1Z1

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN
13813, aplicada manualment (P - 12)

11,81

464,545

5.486,28

3 K9QH23M3L4Z1m2

Subministrament i instal·lació de paviment de tarima de parquet tipus
sistema UNOBAt 62, de qualitat Premium, de la casa Junckers o
equivalent, format per: taulells de fusta massissa de faig de 22 mm de
gruix, 129 mm d’ample i 3700 mm de llarg, polits i envernissats a
fàbrica amb vernís d’alta resistència amb base de poliuretà,
encadellats i clavats ocults a rastrell; rastrells de fusta laminada, de 60
x 25,5 mm de secció, suportats sobre coixinets elàstics de cautxú tipus
J-Lock de 12 mm de Junckers o equivalent, a una separació entre ells
de 336 mm; barrera de vapor formada per làmina de PVC. Segons
UNE-EN 14904:2006 “Superficies para áreas Deportivas.
Especificaciones para suelos deportivos multiuso de interior”, amb una
classificació de sòl tipus A4 i prescripcions tècniques particulars de la
memòria.
Totalment
instal·lat
i
apte
per
a
l'ús.
(P - 13)

68,76

1.327,270

91.263,09

4 E9U7U1Z1

m

Subministrament i col·locació de sòcol perimetral de DM xapat en faig
en forma de L
(P - 7)

7,20

150,400

1.082,88

5 E9Z516Z1

m

Subministrament i col·locació de pletines de xapa d’acer inoxidable en
els
passos
de
canvi
de
paviment
(P - 8)

187,13

50,000

9.356,50

6 E898MHZ1

u

Marcatge de la pista de basquet central, amb pintura amb base aigua
especial marcatge de línies tipus HP sports line de Junckers o
equivalent,
conforme
UNE-EN
14904:2006.
(P - 1)

554,36

1,000

554,36

7 E898MHZ2

u

Marcatge de les pistes de basquet transversals, amb pintura amb base
aigua especial marcatge de línies tipus HP sports line de Junckers o
equivalent,
conforme
UNE-EN
14904:2006.
(P - 2)

554,36

3,000

1.663,08

8 E898MHZ3

u

Marcatge de pista de handbol-futbol sala amb pintura amb base aigua
especial marcatge de línies tipus HP sports line de Junckers o
equivalent, conforme UNE-EN 14904:2006. (P - 3)

579,76

1,000

579,76

9 E898MHZ4

u

Marcatge de pistes de voleibol amb pintura amb base aigua especial
marcatge de línies tipus HP sports line de Junckers o equivalent,
conforme UNE-EN 14904:2006.
(P - 4)

426,25

1,000

426,25

10 E898MHZ5

u

Marcatge de pistes de badminton amb pintura amb base aigua
especial marcatge de línies tipus HP sports line de Junckers o
equivalent,
conforme
UNE-EN
14904:2006.
(P - 5)

426,25

1,000

426,25

11 E8AA2BZ1

m2

Aplicació d'una capa d'envernissat amb vernís a l'aigua per a paviment
de
fusta,
conforme
UNE-EN
14904:2006.
(P - 6)

8,94

1.327,270

11.865,79

12 FQAT11Z1

u

Subministrament i col·locació d'anelles i tapes d'ancoratges per a una
porteria

39,07

2,000

78,14
EUR

AM-PARQUET

PRESSUPOST

Pàg.:

2

(P - 9)
TOTAL

Capítol

01.01

129.485,09

Obra

01

Pressupost AM-PARQUET

Capítol

06

Seguretat i salut

1 XPAUSISO

TOTAL

PA

Capítol

Partida alçada d'abonament integre per l'aplicació de les mesures de
seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de
seguretat i salut i la planificació de les obres durant l'execució de les
obres. En cumpliment del Reisal Decret 1627/1997 de 24 d'octubre del
1997. Durant l'obra l'import d'aquesta partida no podrà reduir-se
respecte l'estudi de seguretat i salut, en aquesta partida la possible
baixa econòmica del contratista serà assumida per aquest en altres
partides sense afectar el pressupost de seguretat i salut. (P - 14)

01

Pressupost AM-PARQUET

07

Control de Qualitat

Capítol

u

Realització dels assajos que s'especifiquen al programa de control de
qualitat. (P - 10)
01.07

2.517,06

2.517,06

Capítol

TOTAL

1,000

01.06

Obra

1 J99CQ01

2.517,06

2.500,80

1,000

2.500,80

2.500,80

EUR

AM-PARQUET

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Paviment
129.485,09
Capítol

01.06

Seguretat i salut

2.517,06

Capítol

01.07

Control de Qualitat

2.500,80

Obra

01

Pressupost AM-PARQUET

134.502,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
134.502,95
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost AM-PARQUET
134.502,95
134.502,95

euros

AM-PARQUET

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

134.502,95

13,00 % Despeses Generals SOBRE 134.502,95...............................................................

17.485,38

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 134.502,95....................................................................

8.070,18

Subtotal

160.058,51

21 % IVA SOBRE 160.058,51...............................................................................................

33.612,29

€

193.670,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT NORANTA-TRES MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )

Xavier Valls
Arquitecte

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

AM-PARQUET

B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 -

MORTERS DE COMPRA

B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0731773.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius,
per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a cobrir els
escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió
s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà
amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el
desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de
Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos
corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes
anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit
del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos
indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent
de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament
s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en
N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en
Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica: Ha de complir
- Resistència química: Ha de complir
- Reacció al foc: Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives: Ha de complir
- Resistència tèrmica: Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua: Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte: Ha de complir
- Absorció acústica: Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la
nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques amb
Pàgina: 1
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els valors corresponents.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus
de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta 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 de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions),
- Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a
reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable
en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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 1328/1995 de 28 de juliol
que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes.
Características y especificaciones.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61500,B0A61600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida
pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en
fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús.
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C75300L4BC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, extrussió
i expansió realitzades al forn.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina de polietilè expandit no reticulat
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment
expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.
Característiques dimensionals i tèrmiques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat ¦Conductivitat tèrmica ¦
¦
¦ (m)
¦ (kg/m3)
¦
(W/m K)
¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦No reticulat
¦ >= 1,2 ¦ 30-60
¦ <=0,065 (a 20°C
¦
¦
¦
¦
¦
DIN 52612)
¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦Reticulat
¦ >= 1,5 ¦aprox.33
¦
<=0,042
¦
¦
¦
¦DIN 53420) ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):

<= 2 g/m2

POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):
- Longitudinal: >= 11 N/cm
- Transversal: >= 12 N/cm
Resistència a la tracció (ISO 1978):
- Longitudinal: >= 0,24 N/mm2
- Transversal: >= 0,22 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit reticulat,
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s'admet dues soldadures per rotlle.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les pluges
i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat
segons UNE-EN 12086).
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 -

MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89Z5000.
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 càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques,
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques
i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades,
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca
a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis
i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina,
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
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- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de
tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer
córrer 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'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): 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
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- 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 l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
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 desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): <
0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació 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 desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦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
- 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 desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró
o pistola fins a l'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 l'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
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- 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
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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.
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.
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.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA,
ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
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-

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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
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- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8A -

MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8AZB000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
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dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb
additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles
o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): 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 48033): Fins a 250°C
- 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

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

2 - 8 h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:

6 - 12 h

VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- 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.
OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per
un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z -

MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAR000.
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
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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 química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus
productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta,
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb
additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles
o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
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Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys 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 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):

2 - 8 h

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:

6 - 12 h

VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
(INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
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Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
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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 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
d'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.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
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Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Color, en el vernís de poliuretà de dos components
Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció
de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per
un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora
del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així
com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
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corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9Q -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9QH - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9QH23MZ1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Posts constituïda per tres o més capes de materials sintètics, adherides a pressió, amb els cantells
encadellats en tot el seu perímetre, amb capa d'acabat de paper decoratiu impregnat en resines
amnioplàstiques termoenduribles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La composició de cada post ha de ser:
- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressió (HPL), o un laminat premsat en
continu (CPL), o premsat directament sobre l'ànima (DPL)
- Ànima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF)
- Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta
El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 de
la norma EN 13329, i els requisits de classificació de la taula 2 de la norma EN 13329, d'acord
amb la classe que hagi assignat al producte.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Els cantells han d'estar encadellats en tot el perímetre. Si el fabricant indica un sistema de
muntatge sense adhesiu, aquest sistema ha de garantir que no es superaran els valors màxims
d'obertura de junts i ressalts entre posts.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les agressions
mecàniques.
A l'embalatge han de figurar les indicacions següents:
- El número de la norma i el sufix de la classificació del material ( ex : EN 13329 - 22 )
- Identificació del fabricant
- Nom del producte
- Color / disseny i número de lot
- Símbol de la classificació del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4
- Dimensions nominals d'un post en mm
- Número d'elements de cada paquet
- Superfície coberta per cada paquet en m2
El fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal·lació, neteja i manteniment.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes,
en piles d'1 m, com a màxim, de manera que no es deformin.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y métodos de
ensayo.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U -

MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U7U110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sòcol de fusta de secció rectangular.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni
d'altres defectes en el revestiment.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Llargària: >= 100 cm
Gruix: >= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%
Toleràncies:
- Llargària: + 5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos
negres de D < 1 mm
FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos
negres de D < 1 mm
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FUSTA DE PI:
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe II
Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplària
peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han d'apilar
sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.
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.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9Z -

MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

B9Z5 - MATERIALS PER A JUNTS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9Z51654.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces per a cobrir junts de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfil simple PVC
- Perfil de PVC i suport d'alumini
- Perfil de neoprè i suport de llautó
- Perfil de neoprè i suport d'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície.
La secció ha de ser constant a tota la llargària.
Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums.
PERFIL SIMPLE DE PVC:
Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments.
No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials.
PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI:
Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat articulades entre
elles, destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments.
El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres defectes
superficials.
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SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ:
Ha de ser rectilini i sense guerxaments.
MATERIAL POLIMÈRIC:
Resistència a la tracció (UNE 53-510): >= 14 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-510): >= 250%
Duresa Shore A (UNE 53-130): 50-65
Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548):
- Pèrdua de resistència a la tracció: <= 20%
- Pèrdua en allargament a trencament: <= 20%
- Variació en duresa Shore A: +10, -0
Inflament en oli número 3 d'ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:
Resistència a l'ozó (UNE 53-558): Sense esquerdes
Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628):
- A -10°C, 72 h, 50% deformació: >= 88%
- A -29°C, 22 h, 50% deformació: >= 83%
Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628):
- A 100°C, 70 h, 50% deformació: >= 85%
Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511): <= 40%

<= 45%

SUPORT D'ALUMINI:
Tipus d'aliatge (UNE 38337): Lleuger
Anodització: >= 10 micres
Color: Uniforme
Admissió de fissures: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E8 - REVESTIMENTS
E89 -

PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898MHZ1,E898MHZ2,E898MHZ3,E898MHZ4,E898MHZ5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només
s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:

>= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24
h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm,
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
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S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar
la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada
de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E8A -

ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8AA2BZ1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents
capes aplicades en obra, o aplicació de tractaments de protecció de la fusta amb lasurs.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Envernissats:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció
necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.
Tractaments amb lasurs:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de producte necessàries
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només
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s'hagin pintat les visibles.
Envernissats:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:
- 2 capes d'acabat: >= 80 micres
- 3 capes d'acabat: >= 100 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24
h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm,
ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar
la pols.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES O PARAMENTS, TRACTAMENTS AMB LASURS:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat.
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la
DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada
de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
ENVERNISSAT DE BARANA:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció
necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís.
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- Aplicació succesiva, amb els intervals d'assecat necessaris, de les capes de vernís.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9U -

SÒCOLS

E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U7U1Z1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la fusta de roure o de castanyer:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
En la fusta de pi:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície
plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les
peces han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
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- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament:

<= 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui
envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper
de vidre i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
FUSTA DE PI:
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

E9Z5 - ACABATS DE JUNTS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9Z516Z1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Acabat de junt de paviment per mitjà de tapajunt.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació del junt
- Col·locació del tapajunts
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts col·locat ha de complir les mateixes condicions requerides a l'element simple.
No ha de tenir esquerdes, guerxaments, deformacions, manca de continuïtat ni d'altres defectes
superficials.
El junt ha de quedar cobert totalment pel tapajunts.
Ha d'estar col·locat a nivell amb el paviment i amb la rectitud prevista.
S'ha d'introduir en el junt de dilatació per pressió i ha de quedar ajustat fortament al paviment
en tota la seva llargària.
Un cop col·locat ha de suportar els esforços derivats dels desplaçaments del junt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQA -

APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FQAT11Z1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada,
fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de
la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistents a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las areas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad
y métodos de ensayo
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

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

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2194BZ1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat
a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i
ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat,
i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega,
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
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El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar
separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
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NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K9 - PAVIMENTS
K93 -

SOLERES I RECRESCUDES

K93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K93AC1Z1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb
morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina,
llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER
DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als
5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport.
Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10
mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
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El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat
ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta
d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K9 - PAVIMENTS
K9Q -

PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA

K9QH - PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9QH23M3L4Z1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials
sintètics, col·locats sense adherir sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió
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- Col·locació dels junts d'expansió
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals
CONDICIONS GENERALS:
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar junts
d'expansió.
Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts.
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc.
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió
perpendiculars als posts o sobre dimensionar el junt perimetral.
Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o
el doble del ample del post.
Gruix làmina escuma polietilè: >= 2 mm
Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm,
> 0,15% Amplada del local
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post
Amplada junt expansió: >= 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
- Zones de litoral: < 70%
- Zones d'interior peninsular: < 60%
- Humitat del suport : <= 2,5%
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al
paviment acabat.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense
encolar, cal que aquestes unions s'encolin.
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre.
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
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9. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
1. Situació - emplaçament
2. Planta actuació
3. Enderrocs
4. Actuacions

PLÀNOL:

AJUNTAMENT SITGES

EMPLAÇAMENT
SITUACIÓ
E: -

FEB18

PROMOTOR:

A-01.01

SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT PAVELLÓ 2 PI NS VENS

marc padrós - xavier valls, arquitectes
pg. picasso, 14 eº 2a. 08003 barcelona. 93 310 53 44 - www.padrosvalls.com

V. 15-2-2019

1328.82 m2

PLÀNOL:

AJUNTAMENT SITGES

ÀMBIT D'ACTUACIÓ
E: 1/150

FEB18

PROMOTOR:

A-02.01

SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT PAVELLÓ 2 PI NS VENS

marc padrós - xavier valls, arquitectes
pg. picasso, 14 eº 2a. 08003 barcelona. 93 310 53 44 - www.padrosvalls.com

V. 15-2-2019

AV. JOSEP TARRADELLAS I JOAN

ENDERROC
Extracció de paviment existent de cautxú
sobre doble tauler i coixinets, en la seva
totalitat fins a trobar la base de formigó, i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenido.

1328.82 m2

PLÀNOL:

AJUNTAMENT SITGES

ENDERROC
E: 1/200

FEB18

PROMOTOR:

A-03.01

SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT PAVELLÓ 2 PI NS VENS

marc padrós - xavier valls, arquitectes
pg. picasso, 14 eº 2a. 08003 barcelona. 93 310 53 44 - www.padrosvalls.com

V. 15-2-2019

OBRA NOVA
Paviment de tarima de parquet tipus
sistema UNOBAt 62, de qualitat
Premium, de la casa Junckers o
equivalent, format per: taulells de fusta
massissa de faig de 22 mm de gruix,
129 mm d’ample i 3700 mm de llarg,
polits i envernissats a fàbrica amb
vernís d’alta resistència amb base de
poliuretà (1), encadellats i clavats ocults
a rastrell; rastrells de fusta laminada, de
60 x 25,5 mm de secció (2), suportats
sobre coixinets elàstics de cautxú tipus
J-Lock de 12 mm de Junckers o
equivalent (3), a una separació entre
ells de 336 mm; barrera de vapor
formada per làmina de PVC (4).
Segons UNE-EN 14904:2006
“Superficies para áreas Deportivas.
Sòcol perimetral de DM xapat en faig en
forma de “L” (5)

Pletines de xapa d’acer inoxidable en els
passos de canvi de paviment

àmbit d'actuació
1328.82 m2

PLÀNOL:

AJUNTAMENT SITGES

ENDERROC
E: 1/200

FEB18

PROMOTOR:

A-03.01

SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT PAVELLÓ 2 PI NS VENS

marc padrós - xavier valls, arquitectes
pg. picasso, 14 eº 2a. 08003 barcelona. 93 310 53 44 - www.padrosvalls.com

V. 15-2-2019

10. DOCUMENTS ANNEXOS

1. Estudi de Gestió de Residus: Fitxa compliment Real Decret 105/2008,
Decret 89/2010, i Decret 21/2006
2. UNE-EN 14904:2007, Resum de requisits i mètodes d’assaig
3. Estudi bàsic de seguretat i salut

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Substitució de paviment
Avda. Josep Tarradellas i Joan s/n

Municipi :

Sitges

El Garraf

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
-

a l'abocador

-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

obra de fàbrica

0,7556

totals d'enderroc
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Comarca :

Volum aparent

3
0,00 m

0,7544

0,00 t

Residus de construcció
2

Codificació residus Pes/m
LER
2
Ordre MAM/304/2002(tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
11,3969

0,0896

11,8859

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

4,8613
4,8388
1,0430
0,5211
0,1327

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

5,4009
3,4568
1,5659
1,2898
0,1725

0,0380

0,5662

0,0285

3,7859

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,1602
0,2097
0,1101
0,0863

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,5972
1,3734
1,5765
0,2389

totals de construcció

3
15,67 m

11,96 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

minimització
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m
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GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
4,84
4,86
0,09
0,16
0,00
0,11
0,11

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

si

no

si

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

no

No especials Contenidor per Vidre

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Installacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
tots
Cantera Roca Sl

adreça

codi del gestor

Corral del Carro (Vilanova i la G)

E-643.99

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
70,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

Formigó

4,67

56,00

Maons i ceràmics

7,29

Petris barrejats

2,11

Metalls

0,32

-

Fusta

0,81

9,67

Vidres

0,00

-

-

Plàstics

1,85

-

Paper i cartró

2,13

-

Guixos i no especials

1,97

-

Altres

0,00

0,00

Perillosos Especials

0,00

0,00

21,16

153,17

15,00 €/m3

23,33

18,67

-

87,49

36,46

29,16

-

-

10,57

-

31,71

1,61

-

4,84

4,03

3,22

-

-

0,00

9,27

-

27,81

10,64

-

31,92

9,87

-

29,61

-

-

0,00

105,79

51,06

125,89

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

435,90 €

3
21,16 m

436,00 euros
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les installacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'installacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres installacions com :

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

11,96 T

20,00 %

9,57 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

9,57 T

11 euros/T

105,27 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

9,6 Tones
150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

Residus de rehabilitació (construcció)

(superfície d'obra nova equivalent, per al càlcul de residus)
1.327,00 m2

superfície de reforma o rehabilitació
Tipus de rehabilitació
Rehabilitació integral

0,9

Reforma afectant elements estructurals

0,7

Reforma no afectant elements estructurals

0,5

Reforma poca entitat

0,3

0,3

Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
l'enderroc de la rehabilitació respecte el pressupost
( 20% màxim)
d'execució de la rehabilitació en %
20,00
superfície d'obra nova equivalent

132,70

%
m2

Residus de rehabilitació (construcció)
Superfície equivalent

2

132,70 m

Pes
(tones/m2)

Pes residus
(tones)

Volum aparent
(m3/m2)

Volum aparent
(m3)

sobrants d'execució

0,0859

11,3969

0,0896

11,8859

obra de fàbrica

0,0366

4,8613

0,0407

5,4009

formigó

0,0365

4,8388

0,0261

3,4568

petris

0,0079

1,0430

0,0118

1,5659

guixos

0,0039

0,5211

0,0097

1,2898

altres

0,0010

0,1327

0,0013

0,1725

embalatges

0,0043

0,5662

0,0285

3,7859

fustes

0,0012

0,1602

0,0045

0,5972

plàstics

0,0016

0,2097

0,0104

1,3734

paper i cartró

0,0008

0,1101

0,0119

1,5765

metalls

0,0007

0,0863

0,0018

0,2389

Residu de rehabilitació ( construcció )

reforma i rehabilitació amb nous fonaments

0,090152

11,96 t

0,1181

3
15,67 m
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NORMALIZACIÓN EN SUPERFICIES PARA DEPORTES
Tiene por objeto el desarrollo y la revisión de las normas para superficies deportivas junto con sus
capas constituyentes para instalaciones deportivas de interior y de exterior, considerando con especial
atención los requisitos de seguridad (p.e.: en cuanto a evitar lesiones mediante suficiente absorción de
impactos para proteger a los deportistas en saltos o caídas, control del deslizamiento apropiado para
cada tipo de deporte, etc.), los requisitos ambientales, los métodos de ensayo, la funcionalidad (bote
del balón, etc.), los aspectos de durabilidad (resistencia a golpes, impactos, a la acción de la luz solar,
etc.) el marcado y las especificaciones de aplicación para cada tipo de superficie deportiva. También
tiene por objeto promover nuevas actividades de normalización en cooperación internacional, proveer
una buena información a los usuarios en relación con la seguridad y la salud y facilitar la aplicación de
las normas a las partes interesadas.
El órgano encargado de la normalización española en este campo es el Comité Técnico de la Asociación
Española de Normalización, UNE (Normalización española) CTN147 "Deportes, Campos de juego y
otros equipos de recreo" y en concreto su Subcomité Técnico CTN147/SC3 "Superficies Deportivas"
el cual, así mismo, realiza el seguimiento de los trabajos de normalización europea (CEN) del Comité
Técnico CEN TC/217 “Surfaces for sport areas”.
A continuación se indican los campos de trabajo de AENOR y de CEN:

CTN147 / SC3
"Superficies deportivas"

CEN / TC217
" Surfaces for sports areas"

Superficies en Salas de deportes

WG2 Surfaces of sport halls

GT3 Hierba natural

WG3 Turf areas (Disuelto)

Superficies de exterior sintéticas (Incluso hierba
sintética)

WG6 Outdoor synthetic surfaces



WG10 Environmental aspects of sport surfaces
(Disuelto)

Métodos de ensayo de superficies deportivas

WG11 Test methods for sports surfaces

Superficies deportivas para tenis en salas

WG12 Surfaces sports for tennis hall
(Retirado)

La relación de normas aprobadas de superficies deportivas, se indica en los cuadros siguientes:

FJYR

NORMAS “UNE-EN” DE SUPERFICIES PARA DEPORTES
REFERENCIA

TÍTULO
SUPERFICIES DEPORTIVAS DE INTERIOR

UNE-EN 1516:2000

Determinación de la resistencia a la huella (Indentación)

UNE-EN 1517:2000

Determinación de la resistencia a impacto (En revisión)

UNE-EN 1569:2000

Determinación del comportamiento bajo carga rodante (En revisión)

UNE-EN 13745:2006

Determinación de reflexión especular

UNE-EN 14808:2006

Determinación de absorción de impacto

UNE-EN 14809:2006

Determinación de deformación vertical

UNE-EN 14904:2006*

Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior
(En revisión)

* NORMA UNEEN ARMONIZADA adoptada en el ámbito de la directiva 89/106 CEE de productos de la construcción y R.D.
1630/1992 y R.D. 1328/1995

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL
UNE-EN 12231:2003

Determinación de la cubierta vegetal de la hierba natural

UNE-EN 12232:2003

Determinación de la profundidad de la capa de fieltro vegetal de la
hierba natural

UNE-EN 12233:2003

Determinación de la altura de la hierba natural

SUPERFICIES DEPORTIVAS MINERALES NO AGLOMERADAS
UNE-EN 14952: 2006
UNE-EN 14953: 2006
UNE-EN 14954: 2006
UNE-EN 14955: 2006
UNE-EN 14956: 2006

Determinación de absorción de agua de minerales no aglomerados
Determinación de espesor de suelos minerales no aglomerados para
campos de deportes de exterior
Determinación de la dureza de la hierba natural y de los suelos
minerales no aglomerados para campos de deportes de exterior
Determinación de la composición y de la forma de los suelos
minerales no aglomerados para campos de deportes de exterior
Determinación de contenido de agua de los suelos minerales no
aglomerados para campos de deportes de exterior
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UNEEN 153011:2007

Determinación de la resistencia rotacional

UNEEN 153012: 2007

Determinación mediante ensayo dinámico en laboratorio de la
resistencia al cizallamiento de la capa superior de los suelos no
ligados

SUPERFICIES DEPORTIVAS SINTÉTICAS DE EXTERIOR
UNEEN 1969: 2000
UNEEN12230: 2003
UNEEN 13744:2006
UNEEN 13817:2006
UNEEN 13865:2006
EN 13865:2017

Determinación de espesor de pavimentos sintéticos(En revisión)
Determinación de las características de tracción de los pavimentos
deportivos sintéticos (En revisión)
Procedimiento de envejecimiento acelerado por inmersión en agua
caliente
Procedimiento de envejecimiento acelerado por exposición al aire
caliente
Determinación del comportamiento del bote angular de la pelota –
tenis (Será anulada por PNE 13865)
Determinación del comportamiento del bote angular de la pelota –
tenis

UNEEN 14810:2006

Determinación de resistencia a clavos

UNEEN 14877:2014

Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior.
Requisitos

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA ARTIFICIAL
UNEEN 12228:2014
UNEEN 12229: 2014

Determinación de la resistencia de las juntas de los pavimentos
sintéticos
Procedimiento para preparación de muestras de ensayo de hierba
sintética y punzonadas (textiles)

UNEEN 12234:2014

Determinación del comportamiento a la rodadura del balón

UNEEN 12235:2014

Determinación del comportamiento vertical del balón

UNEEN 12616:2014

Determinación de la infiltración agua

UNEEN 13672:2005
UNEEN 13746:2006

Determinación de resistencia a abrasión de hierba sintética sin
relleno
Determinación de cambios dimensionales debidos a los efectos de
variación de las condiciones de agua, hielo y calor (En revisión)
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UNEEN 13864:2006

Determinación de la resistencia a tracción de las fibras sintéticas

UNEEN 14836:2006

Procedimiento de envejecimiento climático acelerado (En revisión)

UNEEN 14837:2006

Determinación de la resistencia a deslizamiento
(Suela con tacos y suela lisa)

UNEEN 153011:2007
UNEEN 15306:2014

UNEEN 153301:2014

UNEEN 153302:2009

EN 153302:2017

Determinación de la resistencia rotacional
Exposición de la hierba artificial al uso simulado (Método Lisport)
Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente
diseñadas para uso exterior. Parte1: Especificaciones para
superficies deportivas de hierba artificial para fútbol, hockey, rugby,
tenis y uso multideportivo (En revisión)
Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente
diseñadas para uso exterior. Parte2: Especificaciones para
superficies punzonadas (Será anulada por PNE 15330-2)
Especificaciones para superficies deportivas de hierba artificial
punzonadas principalmente diseñadas para exterior. Parte 2:
Especificaciones para superficies punzonadas para tenis y
multideporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (TS)* EN SUPERFICIES DEPORTIVAS
CEN/TS 15122:2005

Determinación de resistencia a impacto repetido

CEN/TS 16384:2012

Ensayo de lixiviados para hierba sintética

CEN/TS 16717:2015

Determinación de absorción de impacto, deformación vertical y
energía de restitución utilizando el atleta artificial avanzado
(Método Triple “A”)

* ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (TS) es un tipo de documento normativo de CEN que no alcanza el rango de norma europea EN al
no tener suficiente consenso por existir varias alternativas pero que deben contemplarse en previsión de una futura
armonización o que proporciona especificaciones en circunstancias experimentales y/o tecnologías en evolución.
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A continuación se indican los nuevos proyectos de norma en los que se trabaja actualmente y los
proyectos en fase de revisión:

SUPERFICIES DEPORTIVAS DE INTERIOR
prEN 149041
prEN 149042
prEN 149043

Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior.
Parte 1: Características esenciales
Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior.
Parte 2: Especificaciones
Especificaciones para suelos deportivos polivalentes de interior.
Parte 2: Ensayos”in situ”

SUPERFICIES DEPORTIVAS SINTÉTICAS
prEN 153301
prEN 153303
prEN 153304

Especificaciones para superficies deportivas de hierba artificial para
fútbol, hockey, rugby, tenis y uso multideportivo
Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente
diseñadas para uso interior.
Especificaciones para bases elásticas en sistemas de superficies
deportivas.

00217114

Determinación de la altura de caída critica para una superficie

00217115

Determinación de la estabilidad dimensional de las bases elásticas

00217116

Determinación de impacto repetido de las bases elásticas

MÉTODOS DE ENSAYO DE SUPERFICIES DEPORTIVAS
REFERENCIA

TÍTULO

prEN 1517 Rev

Determinación de resistencia a impacto

prEN 1569 Rev

Determinación del comportamiento a carga rodante de superficies
deportivas

prEN 1969 Rev

Determinación del espesor de superficies deportivas sintéticas

prEN122301
prEN122302
prEN122303
prEN 13746 Rev

Determinación de las características de tracción de los pavimentos
deportivos sintéticos de espesor menor de 25 mm
Determinación de las características de tracción vertical de las bases
elásticas de espesor 25 mm o mayor
Determinación de las características de tracción de las bases
elásticas con ranuras y surcos
Determinación de cambios dimensionales debidos a los efectos de
variación de las condiciones de agua, hielo y calor
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prEN 14836

Método de ensayo de determinación resistencia a la exposición a la
intemperie y luz ultravioleta

prEN 14903

Método de ensayo para determinar la fricción rotacional

prEN 16837

Determinación de la fricción lineal entre el calzado y la superficie
(Finalizada pendiente de publicación)

00217117

Determinación de los criterios de lesión en la cabeza (HIC)

00217118

Determinación de las propiedades de compresión de los materiales
de relleno de las superficies de hierba sintética

00217119

Determinación de la regularidad superficial

00217120

Determinación de drenaje horizontal

En los ámbitos donde no hay normativa europea, los documentos normativos de ámbito español
(normas UNE) son la referencia en este campo de las superficies deportivas. La relación de
documentos normativos de ámbito español (normas UNE) de superficies deportivas, se indican en el
cuadro siguiente:

NORMAS “UNE” DE SUPERFICIES PARA DEPORTES
SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL
REFERENCIA
UNE 419591:2011

UNE 419592:2011

UNE 419593:2011

TÍTULO
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 1: Sistemas de
construcción de superficies deportivas de fútbol, rugby y golf.
Métodos de ensayo
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de
riego automático en superficies deportivas de hierba natural
para fútbol y rugby
Superficies deportivas de hierba natural. Parte 3: Métodos de
ensayo en laboratorio

A continuación se indican los proyectos de norma de ámbito español (normas UNE):

PROYECTOS DE NORMAS “UNE” DE SUPERFICIES PARA DEPORTES
PNE 147301

Superficies deportivas de hierba artificial para la práctica del
pádel. Requisitos
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Las normas UNEEN citadas anteriormente son de dos tipos: Normas de especificaciones o requisitos
que han de cumplir cada tipo de superficie deportiva y normas de métodos de ensayo que verifican
mediante el resultado de dichos ensayos el cumplimiento de los requisitos de las normas de
especificaciones. Las normas de especificaciones son:
UNEEN 14904:2006 “Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos
deportivos multiuso de interior”
UNEEN 14877:2014 “Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior.
Especificaciones”
UNEEN 153301:2014 “Superficies de hierba artificial y punzonadas principalmente
diseñadas para uso exterior. Especificaciones para superficies de hierba artificial para fútbol,
hockey, rugby, tenis y uso multideportivo”
En el ámbito de las superficies deportivas de hierba natural no hay normativa europea de
especificaciones, los siguientes documentos normativos de ámbito español (Normas UNE) son de
aplicación en este campo de las superficies deportivas:
UNE 419591:2011 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 1: Sistemas de
construcción de superficies deportivas de fútbol, rugby y golf. Métodos de ensayo”
UNE 419592:2011 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego
automático en superficies deportivas de fútbol o rugby”
UNE 419593:2011 “Superficies deportivas de hierba natural. Parte 3: Métodos de ensayo en
laboratorio”
A continuación se incluye un breve resumen del objeto, los requisitos y métodos de ensayo de las
citadas normas.
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UNEEN 14904:2006 “SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES PARA
SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR”
Esta norma especifica los requisitos para las superficies deportivas de las instalaciones deportivas
multiuso de interior (Salas y Pabellones polideportivos). Incluye los sistemas superficiales
compuestos de un soporte así como de capas superiores prefabricadas o producidas “in situ” o una
combinación de las dos. También proporciona, como norma armonizada, los requisitos para la
evaluación de la conformidad de los productos (Marcado CE). La norma no es de aplicación a las
pistas de tenis de interior. La norma incluye la obligación del fabricante o suministrador de facilitar la
siguiente información:
Nº y fecha de la norma europea
Identificación del fabricante y suministrador
Nombre del producto y nº de lote
Marcado CE y etiquetado con los requisitos exigidos (Reacción al fuego, fricción, Reducción
de fuerzas, emisión de formaldehído).
En el cuadro siguiente se incluye un resumen de los requisitos y métodos de ensayo de la norma:

UNEEN 14904:2007 “SUPERFICIES PARA ÁREAS DEPORTIVAS. ESPECIFICACIONES PARA
SUELOS DEPORTIVOS MULTIUSO DE INTERIOR”
Reducción de fuerza máxima (UNEEN 14808):
(%)
<
Uniformidad: Máx
Tipo

Puntoelástico

1

< 35

2

< 45

Elasticidad mixta

Áreaelástico

Elasticidad
combinada

3

< 55

< 55

< 55

4

< 75

< 75

< 75

Deformación vertical estándar (UNEEN 14809):
(mm) <
Tipo

Puntoelástico

Elasticidad mixta

Áreaelástico

Elasticidad
combinada

1
2
3

< 3,5

4

< 5,0

8

< 5,0
< 2,0
< 5,0
< 2,0

Fricción / Resistencia al deslizamiento (UNEEN 130364):
80 – 110
Uniformidad: Ningún resultado diferirá de la media mas de 4 uds.
Bote vertical del balón (UNEEN 12235):
Uniformidad: Ningún resultado diferirá de la media mas de 3 uds.
Resistencia a impactos (UNEEN 1517):
Sin fisuras grietas y deformaciones perceptibles
(para masa 800 g)
Resistencia a huella remanente o indentación (UNE EN 1516):
(Diferencia entre la huella a los 5 minutos y a las 24 h)
Resistencia a cargas rodantes (UNEEN 1569)
Carga mínima 1500 N, huella máxima 0,5 mm bajo borde recto de 300 mm, sin daños (fisuras,
grietas, deformaciones permanentes, etc.)
Resistencia a abrasión (UNEENISO 54701):
Máxima pérdida de peso 1.000 mg
Superficies sintéticas
(1000 ciclos, ruedas H18, carga 1,0 kg)
Máxima pérdida de peso 80 mg
Recubrimientos y lacas
(1000 ciclos, ruedas CS10, carga 0,5 kg)
Planeidad / Regularidad Superficial (“in situ”) (UNEEN 130367)
6 mm con regla de 3 m; 2 mm con regla de 0,3 m
Reflectancia especular (UNEEN 13745):
Para un ángulo de 85º se anotará el valor obtenido
Brillo especular (UNEENISO 2813):
ies barnizadas
Emisión de formaldehído (UNEEN 717)
Los productos elaborados con formaldehído deben ensayarse y pertenecerán a clase:
E1 ó E2
Contenido de pentaclorofenol (PCP)
Las superficies deportivas no deben contenerlo como componente del producto o de sus materias
primas
Reacción al fuego
Deben ensayarse y clasificarse según UNEEN 135011 declarando Clase y Subclase resultante de
comportamiento frente al fuego
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UNEEN 14877:2014 “SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA ESPACIOS DEPORTIVOS DE
EXTERIOR. REQUISITOS”
Esta norma especifica los requisitos para las superficies deportivas sintéticas (elaboradas “in situ” o
prefabricadas) para instalaciones deportivas de exterior para las siguientes aplicaciones:
Atletismo
Tenis
Multideporte (Instalaciones en cuya superficie se juega a más de un deporte, p.e.:
balonmano, baloncesto, voleibol, fútbolsala, educación física y otras actividades deportivas)
La norma consta de dos partes, la 1ª para los requisitos de las superficies deportivas sintéticas para
ensayos en laboratorio y la 2ª parte para los requisitos de superficies deportivas sintéticas una vez
instaladas.
1ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO:
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos para los ensayos de laboratorio para asegurar los
niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción jugadorsuperficie, así como que están
fabricadas con materiales de calidad aceptable para el uso previsto de superficies sintéticas para pistas
de atletismo, de superficies sintéticas para pistas de tenis o de superficies deportivas para
instalaciones multideportivas:

UNEEN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES DE ATLETISMO
Propiedad

Método de
ensayo

Condiciones de ensayo

Requisito

RENDIMIENTO DEPORTIVO
Fricción

EN 130364
(caucho CEN)

(23

Seco
Húmedo

2) C

(10
(23
(40

Absorción de
impacto

Deformación
vertical

EN 14808

EN 14809

2) C
Seco
2) C
2) C
Tras envejecimiento
acelerado por aire caliente
(norma EN 13817) y agua
caliente (norma EN 13744),
la absorción de impactos se
mide entre 24h y 36h
siguientes, a temperatura de
laboratorio de 23 2 C.
(10 2) C
Seco
(23 2) C
(40 2) C

10

80 a 110
55 a 110
Reducción de
fuerza

Clasificación
SA 25 – 34
SA 35 – 50

El rendimiento de la superficie se
clasifica en base al resultado más bajo
obtenido en todas las condiciones de
ensayo.
< 3 mm

UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA ATLETISMO
Propiedad

Método de
ensayo

Condiciones de ensayo

Requisito

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Permeabilidad
al agua

EN 12616

(23

2) C

(23

2) C

Resistencia al
desgaste

EN ISO 54701
con ruedas
abrasivas H18 y
carga de
(1 0,001) kg a
60 Hz/min

Decoloración

EN ISO 20105
A02

Propiedades de
tracción

Resistencia a
clavos

Espesor
absoluto

EN 12230

EN 14810

EN 1969
(Método A)

> 150 mm/h
Sin envejecer

Tras envejecimiento artificial
conforme a la norma
EN 14836.
Tras envejecimiento artificial
conforme a la norma
EN 14836.
Sin envejecer
Tras envejecimiento
acelerado por aire caliente
(norma EN 13817) y agua
caliente (norma EN 13744),
la resistencia a tracción se
mide entre 24h y 36h
siguientes, a temperatura de
laboratorio de 23 2 C.
Tras la abrasión por clavos
Tras envejecimiento
acelerado por aire caliente
(norma EN 13817) y agua
caliente (norma EN 13744)
(23

2) C

Pérdida de masa inferior a 4,0 g
(entre 500 y 1,500 ciclos).

La solidez del color no debe ser
inferior a 3 en la escala de grises.

Resistencia a
tracción

> 0,4 MPa

Alargamiento
de rotura

>

La alteración de la resistencia a
tracción y el alargamiento de rotura
en comparación con una muestra no
envejecida no deben diferir más del
propiedades de tracción.
> 10 mm

La norma UNEEN 14877:2014 no está pensada para cubrir los requisitos de rendimiento de las
instalaciones de atletismo de alto nivel, las cuales deben seguir los requisitos de la IAAF (International
Asociation of Athletics Federations).
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA PISTAS DE TENIS
Propiedad

Método de
ensayo

Condiciones de ensayo

Requisito

RENDIMIENTO DEPORTIVO
Fricción

Absorción de
impacto

EN 130364
(caucho CEN)

EN 14808

(23

2) C

Seco
Húmedo

(23

2) C

Seco

Tras envejecimiento
acelerado por aire caliente
(norma EN 13817) y agua
caliente (norma EN 13744),
la absorción de impactos se
mide entre 24h y 36h
siguientes, a temperatura de
laboratorio de 23 2 C.

Deformación
vertical

EN 14809

(23

2) C

Seco

Rebote vertical

EN 12235
Utilizando una
pelota de tenis

(23

2) C

Seco

80 a 110
55 a 110
Reducción de
fuerza
11

19

SA 11 – 19

20

3

SA 20 – 30
SA 31 +

El rendimiento de la superficie se
clasifica en base al resultado más
bajo obtenido en todas las
condiciones de ensayo.
< 3 mm
>

Coeficiente tenis

Comportamiento
del rebote
angular de la
pelota
(Rapidez de la
pista)

29
EN 13865

(23

Clasificación

> 1,19 m)

Clasificación
Lenta

30 a 34

Medio lenta

35 a 40

Media

41 a 45

Medio rápida

> 45

Rápida

Seco

2) C
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA PISTAS DE TENIS
Propiedad

Método de
ensayo

Condiciones de ensayo

Requisito

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Permeabilidad
al agua

EN 12616

(23

2) C

(23

2) C

Resistencia al
desgaste

EN ISO 54701
con ruedas
abrasivas H18 y
carga de
(1 0,001) kg a
60 Hz/min

Decoloración

EN ISO 20105
A02

Propiedades de
tracción

Espesor
absoluto

EN 12230

EN 1969
(Método A)

> 150 mm/h
Sin envejecer

Tras envejecimiento artificial
conforme a la norma
EN 14836.
Tras envejecimiento artificial
conforme a la norma
EN 14836.
Sin envejecer
Tras envejecimiento
acelerado por aire caliente
(norma EN 13817) y agua
caliente (norma EN 13744),
la resistencia a tracción se
mide entre 24h y 36h
siguientes, a temperatura de
laboratorio de 23 2 C.
(23

2) C
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Pérdida de masa inferior a 4,0 g
(entre 500 y 1,500 ciclos).

La solidez del color no debe ser
inferior a 3 en la escala de grises.

Resistencia a
tracción

> 0,4 MPa

Alargamiento
de rotura

>
> 7 mm

UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES MULTIDEPORTIVAS
Propiedad

Método de
ensayo

Condiciones de ensayo

Requisito

RENDIMIENTO DEPORTIVO
Fricción

Absorción de
impacto

EN 130364
(caucho CEN)

EN 14808

Deformación
vertical

EN 14809

Rebote vertical

EN 12235
Utilizando una
pelota de
baloncesto

(23

2) C

Seco
Húmedo

(23

2) C

Seco

Tras envejecimiento
acelerado por aire caliente
(norma EN 13817) y agua
caliente (norma EN 13744),
la absorción de impactos se
mide entre 24h y 36h
siguientes, a temperatura de
laboratorio de 23 2 C.
(10 2) C
(23 2) C
(40 2) C

Seco

(23

Seco

2) C

14

80 a 110
55 a 110
Reducción de
fuerza

Clasificación
SA 25 – 34
SA 35 – 44
SA 45  70

El rendimiento de la superficie se
clasifica en base al resultado más bajo
obtenido en todas las condiciones de
ensayo.
< 6 mm

>

> 0,89 m)

UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA SUPERFICIES
SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES MULTIDEPORTIVAS
Propiedad

Método de
ensayo

Condiciones de ensayo

Requisito

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Permeabilidad
al agua

EN 12616

(23

2) C

(23

2) C

Resistencia al
desgaste

EN ISO 54701
con ruedas
abrasivas H18 y
carga de
(1 0,001) kg a
60 Hz/min

Decoloración

EN ISO 20105
A02

Propiedades de
tracción

Espesor
absoluto

EN 12230

EN 1969
(Método A)

> 150 mm/h
Sin envejecer

Tras envejecimiento artificial
conforme a la norma
EN 14836.
Tras envejecimiento artificial
conforme a la norma
EN 14836.
Sin envejecer
Tras envejecimiento
acelerado por aire caliente
(norma EN 13817) y agua
caliente (norma EN 13744),
la resistencia a tracción se
mide entre 24h y 36h
siguientes, a temperatura de
laboratorio de 23 2 C.
(23

2) C
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Pérdida de masa inferior a 4,0 g
(entre 500 and 1,500 ciclos).

La solidez del color no debe ser
inferior a 3 en la escala de grises.

Resistencia a
tracción

> 0,4 MPa

Alargamiento
de rotura

>
> 7 mm

2ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES:
Después de la instalación o construcción de las superficies deportivas sintéticas, las mismas deben
cumplir los requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. El rendimiento variará a medida
que la superficie se utilice y se altera debido al envejecimiento. El grado de cambio permitido durante
la vida de una superficie deportiva sintética debe ser acordado entre el fabricante/ proveedor de la
superficie y el propietario / gestor. En caso de que no haya ningún acuerdo, se puede entender que se
aplican los requisitos de la norma UNEEN 14877:2014
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos de rendimiento de la instalación superficies
sintéticas para pistas de atletismo, de superficies sintéticas para pistas de tenis y de superficies
deportivas para instalaciones multideportivas:
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES DE ATLETISMO
ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN
Propiedad
Espesor

Absorción de
impacto

Método de ensayo

Margen establecido

EN 1969

> 10 mm *
SA 25 – 34
SA 35 – 50
Según proceda para la superficie seleccionada
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los

EN 14808

medio calculado en todas las posiciones de ensayo.

Deformación
vertical
Resistencia al
deslizamiento

Regularidad
superficial

EN 14809

EN 130364 (caucho CEN)

EN 130367

Regla de 4 m

Regla de 0,3 m

< 3 mm
Superficie seca
80 a 110
Superficie húmeda
55 a 110
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los
límites de ± 5 puntos del valor medio calculado en todas las
posiciones de ensayo.
Requisito a alcanzar
< 6 mm
Máximo valor de cualquier desviación
8 mm
permitida
Nº máximo de desviaciones permitidas
4
> 6mm y < 8mm
Requisito
< 2 mm
Máximo valor de cualquier desviación
0
permitida
Nº máximo de desviaciones permitidas
0

* El espesor absoluto de la superficie instalada no debería diferir en más de 3 mm del espesor con el que se ha realizado el ensayo tipo.
Las zonas de salto de longitud, triple salto, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina, salto de altura y la zona de recepción en la ría,
deberían poseer un espesor mayor.

Se debe realizar al menos una medición para cada 500 m2 de zona de superficie sintética de espesor normal,
con un mínimo de 12 mediciones en el conjunto de la instalación. Las posiciones de ensayo deben ser:
1. En cualquier calle, en la 1ª curva a criterio del laboratorio.
2. En el centro de la calle 2 en la marca de 130 m.
3. En el centro de la calle 5 en la marca de 160 m.
4. En la posición del espesor más bajo de la 2ª recta.
5. En cualquier calle alrededor de la 2ª curva, a criterio del laboratorio de ensayos
6. En el centro de la calle 1 en la marca de 320 m de la recta principal (de llegada)
7. En el centro de la calle 4 en la marca de 350 m de la recta principal (de llegada)
8. En el centro de la calle exterior en la marca de 390 m de la recta principal (de llegada)
9. En la posición de espesor más bajo de la recta principal (de llegada)
10. A criterio del laboratorio de ensayo en cualquier posición sobre el área semicircular (excepto la zona de
impulso de salto de altura), si hay dos zonas semicirculares, se realizará una prueba en cada una de
ellas.
11. A criterio del laboratorio de ensayo en cualquier posición (excepto las zonas reforzadas) en cada una de
los pasillos (salto de longitud / triple salto, salto con pértiga, lanzamiento de jabalina) y en la calle de
carrera de obstáculos.
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO DE
SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA PISTAS DE TENIS
ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN
Propiedad

Método de ensayo

Margen establecido

Espesor

EN 1969

> 7 mm*

Absorción de
impacto

EN 14808

SA 11 – 19
SA 20 – 30
SA 31 +
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en
medio calculado en todas las posiciones de ensayo.

Deformación
vertical

EN 14809

< 3 mm

Resistencia al
deslizamiento

EN 130364 (caucho CEN)

Seco
80 a 110
Húmedo
55 a 110
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en
los límites de ± 5 puntos del valor medio calculado en
todas las posiciones de ensayo.

Rebote vertical
de la pelota de
tenis

EN 12235

Rebote angular
de la pelota
(Seco)

EN 13865

>

> 1,19 m)

Lenta < 29
Medio lenta 30 a 34
Media 35 a 39
Medio rápida 40 a 44
Rápida > 45
Según proceda para la superficie seleccionada
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en
los límites de ± 5 del valor medio calculado en todas las
posiciones de ensayo.
Requisito a alcanzar

Regla de 3 m

Regularidad
superficial

EN 130367

Máximo valor de cualquier
desviación permitida
Nº máximo de desviaciones
permitidas
> 6 mm < 8 mm
Requisito a alcanzar

Regla de 0,3 m

Máximo valor de cualquier
desviación permitida
Nº máximo de desviaciones
permitidas

< 6 mm
8 mm
4
< 2 mm
0
0

* El espesor absoluto de la superficie instalada no debe diferir en más de 3 mm del espesor con el que se ha realizado el
ensayo tipo
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Las posiciones de ensayo de las pistas de tenis, deberían ser en las zonas que se indican en la figura a
continuación. El rebote angular y vertical de la pelota no se debe medir en la zona 4. Si se evalúan un
conjunto de varias pistas contiguas, normalmente no es necesario realizar ensayos en cada pista.
Generalmente conviene someter a ensayo una pista de cada 3, seleccionando las pistas a ensayar por
acuerdo entre las partes.

Zonas de ensayo
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UNE-EN 14877:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO
PARA SUPERFICIES SINTÉTICAS PARA INSTALACIONES MULTIDEPORTIVAS
ENSAYOS DE LA INSTALACIÓN
Propiedad

Método de
ensayo

Margen establecido

Espesor

EN 1969

> 7 mm*

Absorción de
impacto

EN 14808

SA 25 – 34
SA 35 – 44
SA 45 – 70
Según proceda para la superficie seleccionada
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los límites de
las posiciones de ensayo.

Deformación
vertical

EN 14809

< 6 mm

Resistencia al
deslizamiento

EN 130364
(caucho CEN)

Seco
80 a 110
Húmedo
55 a 110
Todas las posiciones de ensayo también deben estar en los límites de
una reducción de fuerzas de ± 5 puntos del valor medio calculado en
todas las posiciones de ensayo.

Rebote vertical
de la pelota de
baloncesto

EN 12235

>

> 0,89 m)

Requisito a alcanzar
Regla de 3 m

Regularidad
superficial

EN 130367

Máximo valor de cualquier
desviación permitida
Nº máximo de desviaciones
permitidas
> 6 mm < 8 mm
Requisito a alcanzar

Regla de 0,3 m

Máximo valor de cualquier
desviación permitida
Nº máximo de desviaciones
permitidas

< 6 mm
8 mm
4
< 2 mm
0
0

* El espesor absoluto de la superficie instalada no debe diferir en más de 3 mm del espesor con el que se ha realizado el
ensayo tipo

Se deben realizar al menos cinco mediciones por cada 1.000 m2 de zona de superficie sintética. Las posiciones
de ensayo se deben seleccionar de modo que representen las zonas de uso intensivo, medio y bajo.
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A título informativo se indican los ejemplos de superficies sintéticas para espacios deportivos de
exterior y sus campos de aplicación, que da la UNEEN 14877:2014:
CONSTRUCCIÓN PERMEABLE
B

A

C

Diseño
Designación
Superficie
Capa superior
(coloreada)
Capa base

Aplicación

Superficie recubierta
con textura
Textura granular
Gránulos de caucho y
elastómero, pulverizados

Superficie recubierta
Superficie monocapa
porosa
porosa
Gránulos lisos
Gránulos/fibras de caucho y elastómero, extendidos “in situ”
o prefabricados

Gránulos/fibras de caucho y elastómero, vertidos “in situ” o
prefabricados
Zonas multiuso, pistas de
Pistas de carreras y de impulso tenis y pistas de carreras o
para atletismo, actividades
impulso (Instalaciones
multideporte
deportivas escolares y
combinadas)



actividades multideporte

CONSTRUCCIÓN NO PERMEABLE
E
F

D

G

Diseño

Designación

Superficie extendida
recubierta

Superficie extendida
multicapa (superficie
sintética maciza)

Superficie extendida
(superficie sintética
maciza)

Superficie

Gránulos esparcidos con puntas visibles

Capa superior
(coloreada)

Elastómero vertido y gránulos de caucho esparcidos

Capa base

Aplicación

Gránulos/fibras de
caucho y elastómero,
vertidos “in situ” o
prefabricados

Gránulos de caucho y
elastómero,
extendidos



Pistas de carreras y de impulso para atletismo
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Láminas
prefabricadas,
vulcanizadas y
calandradas
Textura en relieve
(gofrada)
Capas diferentes de
compuestos de
caucho, vulcanizadas
y calandradas
Una capa superior
Pistas de carreras y
de impulso para
atletismo, pistas de
tenis

UNE
1:2014 “SUPERFICIES PARA DEPORTES. SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL Y
PUNZONADAS DISEÑADAS PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR. PARTE 1:
ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL PARA FÚTBOL, HOCKEY,
RUGBY, TENIS Y USO MULTIDEPORTIVO”
Esta norma especifica los requisitos de rendimiento, durabilidad, identificación del producto y de
ensayo de las instalaciones para superficies deportivas de hierba artificial utilizadas principalmente
para exterior. Están incluidas las siguientes cinco categorías de superficies, cada una basada en el uso
deportivo principal de la superficie deportiva:
1.
2.
3.
4.
5.

Superficies diseñadas principalmente para hockey.
Superficies diseñadas principalmente para fútbol.
Superficies diseñadas principalmente para rugby para entrenamiento.
Superficies diseñadas principalmente para tenis.
Superficies diseñadas principalmente para el uso de multideportivo.

Los requisitos se aplican a superficies utilizadas para el deporte comunitario o local, el deporte escolar
y el deporte recreativo. Para niveles de competición profesional y de elite muchos organismos rectores
del deporte han publicado sus propias especificaciones; los requisitos de dichos organismos pueden
diferir de los detallados en la norma europea, por ello se aconseja a los diseñadores de las
instalaciones se aseguren de seleccionar superficies que ofrezcan el nivel correcto de rendimiento
correspondiente al nivel de competición previsto sobre el campo o la pista.
La norma consta de dos partes, la 1ª parte describe los requisitos de las superficies deportivas de
hierba artificial para ensayos en laboratorio, de acuerdo con el uso previsto y la 2ª parte describe los
requisitos de superficies deportivas de hierba artificial una vez instaladas, para asegurarse que sus
propiedades son adecuadas al uso previsto.
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1ª PARTE. APROBACIÓN DE TIPO EN LABORATORIO. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LOS
MATERIALES:
En los cuadros siguientes se incluyen los requisitos de los materiales para los ensayos de laboratorio, a
fin de asegurar los niveles requeridos de rendimiento deportivo y de interacción jugadorsuperficie, así
como que están fabricadas con materiales de calidad aceptable para el uso previsto:

UNE

1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR”
ENSAYOS DE LOS MATERIALES
Tracción de la alfombra de hierba artificial

Para hierba artificial diseñada para fútbol, hockey o tenis, cuando se ensaya según la norma
UNEEN ISO 139341, la fuerza máxima media de la alfombra de hierba artificial debe ser:
.
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricación y perpendicularmente al
se
.

Para hierba artificial diseñada para rugby, la fuerza máxima media de la alfombra de hierba artificial
debe ser:
.
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricación y perpendicularmente al
.
Tracción de las fibras de hierba artificial
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 13864, la resistencia mínima de las fibras de la alfombra
de hierba artificial debe ser: > 30 N para fibras fibriladas y > 8 N para fibras monofilamento.
La diferencia entre los resultados obtenidos en el sentido de fabricación y perpendicularmente al
ás alto.

Resistencia al envejecimiento de las fibras de hierba artificial
Cuando se ensaya según la norma UNEEN13864, después del envejecimiento artificial según UNEEN
14836, la resistencia a tracción de las fibras utilizadas para formar la hierba sintética será:
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Color
Cuando se ensaya según la norma EN 20105A02, después del envejecimiento artificial según UNEEN
14836, la solidez o el cambio de color de la hierba sintética comparada con la no envejecida será:
3 en la escala de grises
Resistencia de las juntas de la alfombra de hierba artificial
Antes del envejecimiento, la resistencia según UNEEN 12228 (Método1)
de las juntas cosidas será 1.000N/100 mm
Juntas cosidas

Después de la inmersión en agua caliente según UNEEN 13744, la
resistencia de las juntas cosidas será:
1.000N/100 mm
Antes del envejecimiento, la resistencia según UNEEN 12228 (Método2)
de las juntas pegadas será 60N/100 mm.
Para superficies destinadas a rugby será 100N/100 mm

Juntas pegadas

Después de la inmersión en agua caliente según UNEEN 13744, la
resistencia de las juntas pegadas será:
nido antes del envejecimiento y
60N/100 mm y para superficies destinadas a rugby 100N/100 mm

Unión del penacho o mechón de hierba artificial
Cuando se ensaya según la norma ISO 4919, la fuerza de extracción del penacho será: 30 N
Después de la inmersión en agua caliente según UNEEN 13744, la fuerza de extracción del penacho
será:
y 30 N
Permeabilidad al agua
Para superficies diseñadas para ser permeables, cuando se ensaya según la norma UNE –EN 12616, la
tasa o velocidad de infiltración vertical será:
0 mm/h
También puede ser importante valorar la permeabilidad lateral u horizontal al agua
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Resistencia a tracción de la capa amortiguadora de impacto
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12230, la resistencia a tracción debe ser:
>
Después del envejecimiento por exposición al aire según UNEEN 13817, la resistencia máxima a
tracción será:
y
Para las capas amortiguadoras con canales o ranuras para drenaje o para mejorar la estabilidad
dimensional, cuyas muestras de ensayo no son totalmente homogéneas, se informará al respecto y
se dará el valor medio de la fuerza máxima de rotura en el ensayo, de tal forma que ese valor medio

Resistencia a abrasión / desgaste de hierba sintética de pelo corto sin relleno *
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 13672 el máximo porcentaje de pérdida de masa después
de 2000 ciclos será 2%
* Se considera, según esta norma UNEEN 153301, que la superficie de hierba artificial es de pelo corto cuando
la longitud del pelo es inferior a 30 mm (Ensayo según ISO 2549)
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En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas
principalmente al hockey:

UNE-

-1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR”
SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE AL HOCKEY

Bote vertical de la bola de hockey
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando una bola de hockey en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe ser:
(
Rodadura de la bola de hockey
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12234, en condiciones secas y húmedas la distancia de
rodadura debe ser:

Absorción de impacto / Reducción de fuerza
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de
impacto debe ser:

Deformación vertical
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación
vertical debe estar comprendida:
entre 3 mm y 10 mm
Resistencia rotacional
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 153011, usando la suela de caucho con protuberancias,
en condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida:
entre 2
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En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas
principalmente al fútbol:

UNE

1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR”
SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE AL FÚTBOL

Bote vertical del balón de fútbol
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre:
% (0,60 y 1,0 m)
Rodadura del balón de fútbol
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12234, en condiciones secas y húmedas la distancia de
rodadura debe estar comprendido entre:
4,0 m y 10,0 m
Absorción de impacto / Reducción de fuerza
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de
impacto debe estar comprendida entre:

Deformación vertical
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación
vertical debe estar comprendida:
entre 4 mm y 9 mm
Resistencia rotacional
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 153011, usando la suela de ensayo con tacos, en
condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida:
entre 2
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 153011, usando la suela de caucho con protuberancias,
en condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida:
entre 2
Resistencia al uso simulado
Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNEEN 15306 usando el rodillo con
tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos de bote vertical del balón, absorción de impacto,
deformación vertical y resistencia rotacional, antes indicados.
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En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas
principalmente a zonas de entrenamiento de rugby:

UNE

1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR”
SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE A ZONAS DE ENTRENAMIENTO DE RUGBY
Bote vertical del balón de fútbol
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre:
% (0,60 y 1,0 m)
Altura de caída critica
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 1177, siguiendo el método para materiales con partículas
sueltas, en condiciones secas y húmedas, la altura de caída critica de la superficie debe ser:

Absorción de impacto / Reducción de fuerza
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de
impacto debe estar comprendida entre:

Deformación vertical
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación
vertical debe estar comprendida:
entre 4 mm y 10 mm
Resistencia rotacional
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 153011, usando la suela de ensayo con tacos, en
condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida:
entre 30 Nm y
Resistencia al uso simulado
Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNEEN 15306 usando el rodillo con
tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos de bote vertical del balón, absorción de impacto,
deformación vertical y resistencia rotacional, antes indicados.
Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNEEN 15306 usando el rodillo con
tacos, el valor de lesión de cabeza (HIC, Head Injury Criterion) medido a una altura de 1,0 +0,05 m,
medido según UNEEN 1177 no debe ser superior a 1.000 HIC.
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En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas
principalmente al tenis:

UNE

1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR”
SUPERFICIES DESTINADAS PRINCIPALMENTE AL TENIS

Bote vertical de la pelota
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando una pelota de tenis en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe ser:
80 % ( 1,12 m)
Comportamiento del rebote angular de la pelota (Rapidez de la pista)
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 13865, en condiciones secas, el rebote angular de la
pelota de tenis debe estar entre 15 y 55 y la rapidez de la superficie se clasifica como se indica:
Rebote angular
Clasificación de la rapidez de la superficie
29
Lenta
30 a 34
Medio lenta
35 a 39
Media
40 a 44
Medio rápida
> 45
Rápida
Absorción de impacto / Reducción de fuerza
Se debe medir conforme a la norma UNEEN 14808, en condiciones secas y húmedas y el fabricante o
suministrador debe registrar y aportar los resultados de la absorción de impacto
Resistencia rotacional
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 153011, usando la suela de ensayo de caucho liso, en
condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida:
entre Nm y

29

En el cuadro siguiente se incluye los requisitos y métodos de ensayo, que además de los antes
indicados en “Ensayos de los materiales” deben cumplir las superficies de hierba artificial destinadas a
uso multideportivo:

UNE

1:2014 “ESPECIFICACIONES PARA SUPERFICIES DE HIERBA ARTIFICIAL
DISEÑADA PRINCIPALMENTE PARA USO EXTERIOR”
SUPERFICIES DESTINADAS A USO MULTIDEPORTIVO
Bote vertical de la pelota
Según los deportes que se vayan a practicar sobre ella:

Fútbol (Superficies de pelo largo)
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre:
% (0,60 y 1,0 m)
Fútbol (Superficies de pelo corto)
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando un balón de fútbol en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe estar comprendido entre:
% (0,60 y 1,22 m)
Hockey
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando una bola de hockey en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe ser:
< 70 %
m)
Tenis
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12235, utilizando una pelota de tenis en condiciones secas
y húmedas el rebote vertical debe ser:
> 80 % (1,12 m)
* Se considera, según esta norma UNEEN 153301, que la superficie de hierba artificial es de pelo
largo cuando la longitud del pelo es igual o superior a 30 mm (Ensayo según ISO 2549) y es de pelo
corto cuando la longitud del pelo es inferior a 30 mm (Ensayo según ISO 2549)
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Rodadura de la pelota
Según los deportes que se vayan a practicar sobre ella:
Fútbol (Superficies de pelo largo)
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12234, utilizando un balón de fútbol, en condiciones secas
y húmedas la distancia de rodadura debe estar comprendida entre:
4,0 m y 12,0 m
Fútbol (Superficies de pelo corto)
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12234, utilizando un balón de fútbol, en condiciones secas
y húmedas la distancia de rodadura debe estar comprendida entre:
4,0 m y 18,0 m
Hockey (Superficies de pelo largo)
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12234, utilizando una bola de hockey, en condiciones
secas y húmedas la distancia de rodadura debe ser:
>
Hockey (Superficies de pelo corto)
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 12234, utilizando una bola de hockey, en condiciones
secas y húmedas la distancia de rodadura debe estar comprendida entre:
> 8,0 m
Absorción de impacto / Reducción de fuerza
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14808, en condiciones secas y húmedas, la absorción de
impacto se debe clasificar según se indica:
Reducción de fuerza (%)

Clasificación

15 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 60
61 a 80

SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6

Uso habitual
Tenis
Hockey, fútbol (superficies de pelo
corto)
Fútbol (superficies de pelo largo)
Fútbol, rugby

Para entrenamiento deportivo en general (deportes sin contacto) y la educación física, la absorción
de impacto debería ser de Clase SA3 o SA4
Deformación vertical
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 14809, en condiciones secas y húmedas, la deformación
vertical debe estar comprendida:
entre 3 mm y 10 mm
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Resistencia rotacional
Superficies de pelo largo diseñadas para uso de calzado con tacos
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 153011, usando la suela de ensayo con tacos, en
condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida:
entre Nm y
Superficies de pelo corto no diseñadas para uso de calzado con tacos
Cuando se ensaya según la norma UNEEN 153011, usando la suela de ensayo de caucho con
protuberancias, en condiciones secas y húmedas, la resistencia rotacional debe estar comprendida:
entre
Comportamiento del rebote angular de la pelota (Rapidez de la pista)
El rebote angular de la pelota sobre las superficies destinadas a tenis se debe clasificar de acuerdo
con esta característica indicada en “tenis”:
Rebote angular
29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
> 45

Clasificación de la rapidez de la superficie
Lenta
Medio lenta
Media
Medio rápida
Rápida
Resistencia al uso simulado

Después de un uso simulado de 20.200 ciclos, según la norma UNEEN 15306 usando el rodillo con
tacos, la superficie seca debe cumplir los requisitos de bote vertical del balón, absorción de impacto,
deformación vertical y resistencia rotacional, antes indicados.
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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Las propiedades físicas de los componentes de la superficie de hierba artificial se deben particularizar
de acuerdo con los métodos de ensayo que dice la norma y los resultados de los ensayos deben
corresponderse con los valores que figuran en la declaración del producto del fabricante con las
tolerancias que se indican a continuación.

Componente/Propiedad

Método de
ensayo

Variación permitida respecto la declaración de producto
del fabricante.
Ensayos sobre el terreno
Ensayo de tipo del producto
identificación del material

Hierba artificial
Masa por unidad de superficie
Nº de hilos por unidad de superficie
Calibre y nº de puntadas
Longitud del pelo
(por encima del soporte)
Masa del pelo
(Alfombra realizada por tufting)
Dtex del pelo

ISO 8543
ISO 1763
ISO 1763

Fuerza de extracción del penacho

ISO 4919

Permeabilidad al agua

EN 12616

Fibras del pelo

ISO 2549
ISO 8543
*

Color (fibra insertada )

Método de
ensayo
Visual **

Caracterización de los polímeros

ISO 113573

10
valor declarado y
N
del valor declarado
y
mm/h
Informe tipo de producto
Identificación en laboratorio
Color similar
Igual nº picos, igual perfil
± 4 °C (pico)

valor declarado y
N
valor declarado
mm/h
Informe tipo de producto
Identificación en laboratorio
Color similar
Igual nº picos, igual perfil
± 4 °C (pico)

Relleno para rendimiento
Granulometría
Forma de las partículas
Densidad aparente
Color

EN 9331
EN 14955
EN 10973
Visual **

Igual d y D
Forma similar

Igual d y D (variación ± 20
Forma similar

Color análogo

Color análogo

Relleno para estabilidad
Granulometría

EN 9331

Igual d y D

Forma de las partículas
Densidad aparente

EN 14955
EN 10973

Forma similar

60

100
(variación
Forma similar

D

Capa amortiguadora
Absorción de impacto
Espesor
Resistencia a la tracción

EN 14808
EN 1969
EN 12230

5 + 10
Mpa

* Dtex masa en g por 10.000 m
** El color de las fibras y los rellenos debería ser con referencia a la carta de colores normalizada RAL
d:. Tamiz más grande
D:
retenida
D)
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Mpa
)
el peso total del relleno es superior a

INFORME DEL ENSAYO
El informe del ensayo, según indica la norma, contendrá lo siguiente:
Nº y fecha de la norma europea EN 153301:2013
El nombre del producto
La descripción de los componentes de la superficie de hierba artificial
La declaración del producto del fabricante o del suministrador/proveedor
Los resultados de los ensayos
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2ª PARTE. REQUISITOS PARA ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES:
Después de la instalación o construcción de las superficies deportivas de hierba artificial, las mismas
deben cumplir los requisitos de rendimiento para el uso a que se destinan. El rendimiento depende de
los componentes de las superficies deportivas de hierba artificial, de su instalación sobre el terreno, de
la intensidad de uso y del mantenimiento de la superficie realizado. Para asegurarse que la superficie
deportiva de hierba artificial ofrece niveles de rendimiento aceptables previstos, se debe evaluar a lo
largo de toda su vida, dicha evaluación se lleva a cabo después de la instalación y posteriormente cada
dos o tres años dependiendo del uso y los reglamentos locales
Las instalaciones nuevas (de 12 meses o menos) deben cumplir los requisitos de ensayo inicial.
En la norma se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos posteriores sobre el
terreno para:
1.
2.
3.
4.

Campos de hockey de hierba artificial.
Campos de fútbol de hierba artificial de pelo largo.
Campos de entrenamiento de rugby de hierba artificial de pelo largo.
Pistas de tenis de hierba artificial.

Y también para los siguientes campos multideportivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Campos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de fútbol y hockey.
Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de fútbol y hockey.
Campos de hierba artificial de pelo largo para uso combinado de fútbol y rugby.
Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de fútbol y rugby.
Campos de hierba artificial de pelo corto para uso combinado de hockey y tenis.

En los cuatro cuadros siguientes se incluyen los requisitos de rendimiento de ensayo inicial y ensayos
posteriores sobre el terreno para los cuatro primeros campos y pistas:
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1. Campos de hockey de hierba artificial.

UNE

1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU”
CAMPOS DE HOCKEY DE HIERBA ARTIFICIAL

Característica

Método de ensayo

Rebote vertical
Rodadura de la bola
Absorción de impacto
Deformación vertical

EN 12235

Resistencia rotacional
Velocidad de infiltración de agua
(Si procede)

Regularidad superficial

Requisito
(Ensayo inicial y ensayos posteriores
sobre el terreno)
0,45 m)

EN 12234

> 8,0 m

EN 14808

>

EN 14809

> 3 mm y < 10 mm

UNEEN 153011
(suela de ensayo con
protuberancias)

> 25 Nm y < 50 Nm

EN 12616

> 180 m

EN 130367

Regla de 3 m

< 6 mm

Regla de 0,3 m

< 2 mm

La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura:
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2. Campos de fútbol de hierba artificial de pelo largo.

UNE

1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU”
CAMPOS DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL DE PELO LARGO

Característica

Método de ensayo

Rebote vertical

EN 12235

Rodadura de la pelota
Absorción de impacto
Deformación vertical
Resistencia rotacional
Velocidad de infiltración de agua
(Si procede)

Regularidad superficial

EN 12234

Requisito
(Ensayo inicial y ensayos posteriores
sobre el terreno)
0,60 m a 1,0 m)
Ensayo inicial sobre
el campo

> 4 m y < 10 m

Ensayo posterior

> 4 m y < 12 m

EN 14808

>

<

EN 14809

> 4 mm y < 9 mm

UNEEN 153011
(suela de ensayo con
tacos)

25 Nm a 50 Nm

EN 12616

> 180 m

EN 130367

Regla de 3 m

La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura:

37

< 10 mm

3. Campos de entrenamiento de rugby de hierba artificial de pelo largo.

UNE
1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU”
CAMPOS DE ENTRENAMIENTO DE RUGBY DE HIERBA ARTIFICIAL DE PELO LARGO
Característica

Método de ensayo

Rebote vertical

EN 12235
EN 1177 (Método de
ensayo correspondiente a
material con partículas
sueltas)
EN 14808

Altura de caída critica
Absorción de impacto
Deformación vertical
Resistencia rotacional
Velocidad de infiltración de agua
(Si procede)

Regularidad superficial

Requisito
(Ensayo inicial y ensayos posteriores
sobre el terreno)
0,60 m a 1,0 m)
Ensayo inicial

> 1,3 m

Ensayo posterior

> 1,0 m

>

<

EN 14809

> 4 mm y < 10 mm

UNEEN 153011
(suela de ensayo con
tacos)

30 Nm a 50 Nm

EN 12616

> 180 m

EN 130367

Regla de 3 m

< 10 mm

La norma advierte que según el Reglamento de la Federación Internacional de rugby, los terrenos
utilizados para partidos de rugby deben cumplir con la regla 22 de la IRB.
La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura:
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4. Pistas de tenis de hierba artificial.

UNE

1:2014 REQUISITOS DE RENDIMIENTO EN ENSAYOS “IN SITU”
PISTAS DE TENIS DE HIERBA ARTIFICIAL
Requisito
(Ensayo inicial y ensayos posteriores
sobre el terreno)

Característica

Método de ensayo

Rebote angular

EN 13865

Rebote vertical

EN 12235

Absorción de impacto

EN 14808

Resistencia rotacional

UNEEN 153011
(suela de ensayo con
protuberancias)

> 25 Nm y < 50 Nm

EN 12616

> 180 m

Velocidad de infiltración de agua
(Si procede)

Regularidad superficial

EN 130367

Según lo indicado en la tabla de página 28
y de acuerdo con la especificación del
diseñador de la instalación
>8
> 1,12 m)
Clase SA1 o SA2 según la especificación
del diseñador de la instalación

Regla de 3 m

< 6 mm

Regla de 0,3 m

< 2 mm

La norma indica las posiciones de los ensayos que se indican en la figura, considerando que el rebote
angular y el rebote vertical no se miden en la zona 4:

Si se evalúan un conjunto de varias pistas contiguas, normalmente no es necesario realizar ensayos en
cada pista, generalmente conviene someter a ensayo una pista de cada 3, seleccionando las pistas a
ensayar por acuerdo entre las partes.
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INFORME DEL ENSAYO
El informe del ensayo, según indica la norma, contendrá lo siguiente:
Nº y fecha de la norma europea EN 153301:2013
El nombre del lugar y su localización
La fecha del ensayo
El estado de la superficie y las condiciones ambientales en el momento del ensayo
(incluyendo temperatura y humedad)
La descripción de los componentes de la superficie de hierba artificial
La declaración del producto del fabricante o del suministrador/proveedor
Los resultados de los ensayos
Una declaración de conformidad o no conformidad para cada una de las propiedades
medidas.
SELECCIÓN DE LOS TIPOS DE HIERBA ARTIFICIAL ADECUADOS PARA DIFERENTES APLICACIONES
DEPORTIVAS
La norma incluye, a título informativo, un anexo sobre la selección de los tipos de hierba artificial
adecuados para diferentes aplicaciones deportivas.
INFORMACIÓN RELATIVA AL MANTENIMIENTO QUE DEBE PROPORCIONAR EL FABRICANTE O
PROVEEDOR
Así mismo recomienda que en la oferta comercial o instalación, el fabricante o suministrador debe
precisar en detalle los niveles de mantenimiento que requiera la superficie y los detalles de los equipos
específicos requeridos.
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91:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE1: SISTEMAS DE
CONSTRUCCION DE SUPERFICIES DEPORTIVAS DE FUTBOL, RUGBY Y GOLF. MÉTODOS DE
ENSAYO”
Describe los siguientes sistemas de construcción para campos de fútbol y rugby:
Terreno mejorado con subsuelo permeable
Terreno mejorado con subsuelo semipermeable
Construcción con subsuelo semipermeable con fendas de drenaje
Construcción con drenaje superficial reforzado
Construcción con nivel freático suspendido con mezclado
Construcción con nivel freático suspendido con capa de sellado
Y los siguientes sistemas de construcción para campos de golf:
Construcciones para greenes y antegreenes en terrenos con subsuelos permeables
Construcciones para greenes y antegreenes en terrenos con subsuelos semipermeables
Construcciones para greenes y antegreenes en terrenos con subsuelos de insuficiente
permeabilidad
Construcción para salidas
Construcción de calles
Construcción de obstáculos de arena (bunkers)
Además indica los porcentajes de mezcla de semillas según el tipo de clima (atlántico, continental,
mediterráneo, mediterráneo árido) y el nivel deportivo (básico, estándar, alto) en campos de fútbol,
de rugby y de golf según sean para greenes, antegreenes, salidas, calles o rough.
Se establecen los requisitos en la fase de construcción para el subsuelo, capa de drenaje, capa de
enraizamiento y cubierta vegetal.
Y finalmente se fijan los requisitos del campo de hierba a la entrega dependiendo de la intensidad
de uso prevista (baja, media, alta) y el ámbito deportivo (localrecreativo, regional, nacional e
internacional) en tres grados Básico, Normal y Alto según el siguiente cuadro:
Ámbito
Localrecreativo
Regional
Nacional e internacional

Baja
BÁSICO
BÁSICONORMAL
ALTO
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Intensidad de uso
Media
BÁSICO
NORMAL
ALTO

NORMALALTO
ALTO
ALTO

En los siguientes cuadros, a continuación, se indican los requisitos de los campos de hierba a la
entrega:
1:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE1: SISTEMAS DE
CONSTRUCCION DE SUPERFICIES DEPORTIVAS DE FÚTBOL, RUGBY Y GOLF. MÉTODOS DE ENSAYO”
ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR UN TERRENO DE JUEGO A LA ENTREGA
“CAMPOS DE FÚTBOL”
GRADO
CARACTERÍSTICAS
ALTO
NORMAL
BÁSICO
Altura césped (mm)
1535
2040
2040
Espesor de fieltro (mm), menor de:
10 (15)
10 (15)
10 (15)
Cubierta vegetal viva (%) mayor de:
95
90
85
Malas hierbas, musgos y otras (%)
5
5
10
Plagas y enfermedades (%), menos de:
2
3
4
Uniformidad (mm) menor de
En una distancia de 3m:
12
18
25
Con marcador de perfil:
6
10
10
Infiltración (mm/h), mayor de:
50
20
10
Bote del balón (%), entre:
2545
2050
1555
Rodadura del balón (m):
5 12
312
214
Dureza (g)
85120
65140
50150
Tracción (Nm), mayor de:
4560
4060
3560
“CAMPOS DE RUGBY”
GRADO
CARACTERÍSTICAS
NORMAL
BÁSICO
Altura césped (mm)
2050
2075
Espesor de fieltro (mm), menor de:
10 (15)
10 (15)
Cubierta vegetal viva (%) mayor de:
95
85
Malas hierbas, musgos y otras (%)
5
10
Plagas y enfermedades (%), menos de:
1
2
Uniformidad (mm) menor de:
8
10
Infiltración (mm/h), mayor de:
20
5
Bote del balón (%), entre:
2050
1555
Rodadura del balón (m):


Dureza (g)
50100
30150
Tracción (Nm), mayor de:
3560
2560
“GREENES DE GOLF”
GRADO
CARACTERÍSTICAS
NORMAL
BÁSICO
Espesor de fieltro (mm), menor de:
10 (15)
15 (20)
Cubierta vegetal viva (%) mayor de:
95
85
Malas hierbas, musgos y otras (%)
5
10
Plagas y enfermedades (%), menos de:
1
2
Uniformidad (mm) menor de:
1
1,25
Infiltración (mm/h), mayor de:
100
15
Dureza (g)
80140
55140
Velocidad de green, m
23
1,52,8
Valores entre paréntesis, para tepes
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–2:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE2: SISTEMAS DE
RIEGO AUTOMATICO EN SUPERFICIES DEPORTIVAS DE FÚTBOL O RUGBY”
En esta norma se definen los conceptos que recoge la norma, se describen los requisitos generales que
deben cumplir las tuberías y accesorios y ofrece diferentes soluciones para la distribución de tuberías y
aspersores:
Utilización de aspersores de medio alcance
Utilización de aspersores de gran alcance en el perímetro y aspersores de medio alcance
en el terreno de juego (opción mixta)
Utilización de aspersores de gran alcance
Utilización de cañones de gran alcance, sin aspersores dentro del terreno de juego.

–3:2011 “SUPERFICIES DEPORTIVAS DE HIERBA NATURAL. PARTE3: MÉTODOS DE
ENSAYO EN LABORATORIO”
En esta norma se describen los métodos de ensayo en laboratorio para evaluar las propiedades de los
componentes de las superficies deportivas de hierba natural:
Métodos de ensayo físicos:
Granulometría de capas de enraizamiento
Granulometría de arena y materiales porosos duros
Conductividad hidráulica saturada, retención de agua, porosidad y densidad aparente en
mezclas de enraizamiento
Conductividad hidráulica saturada, retención de agua, porosidad y densidad aparente en
mezclas de enraizamiento
Toma de muestras y análisis de suelo inalterados
Métodos de ensayo físicoquímicos:
pH
Conductividad
Carbonatos
Nitrógeno
Fosforo extraíble
Potasio, magnesio, calcio y sodio extraíbles

Para mayor información pueden dirigirse a la Asociación Española de Normalización, UNE www.aenor.es

Febrero de 2018
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
SUBSTITUCIÓ DE PAVIMENT

Emplaçament:
PISTA 2-PAVELLO PINS VENS. AVDA JOSEP TARRADELLAS I JOAN S/N

Superfície construïda:
1327 m2

Promotor:
AJUNTAMENT DE SITGES
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
XAVIER VALLS CALVET

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
XAVIER VALLS CALVET

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
Actuació interior

Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
Nointervé
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Equipament esportiu en trama urbana d’habitatges

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
ELECTRICITAT, AIGUA, SANEJAMENT,

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
Vials de circulació moderada

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració
de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment,
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:











Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))












Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva























Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual










Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

