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B-  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA  

 
 
 
 
1. OBJECTE DEL PROJECTE 

Es tracta d’un projecte de rehabilitació parcial d’una casa l’interior de la qual està molt malmesa. Bona 
part dels forjats estan enrunats i una gran part de la coberta també, durant anys ha estat entrant aigua 
de la pluja afectant tots els elements resistents inclosos els fonaments. 
Amb aquest projecte es preveu renovar l’estructura interior i fer una teulada nova per obtenir un edifici 
amb bones condicions de solidesa, protegit i tancat a l’espera que un altre projecte acabi la 
rehabilitació d’acord amb les demandes de l’activitat a que es vulgui destinar finalment. No es preveu 
intervenir en les façanes, ni en les instal·lacions, ni tampoc en res que no estigui descrit en aquest 
projecte.. 

 
2. ANTECEDENTS 

 2.1  Introducció 

Aquesta casa, segons consta al 
cadastre és de l’any 1880. Per les 
fotos que hem pogut trobar veiem que 
antigament estava construïda entre 
mitgeres però la desaparició de 
l’edificació que hi havia al seu costat 
sud fa que avui, el que havia estat una 
paret mitgera, ha passat a ser una 
façana cega que dóna front a la plaça 
del Rector Homs. 

Fa relativament pocs anys que es va 
observar la fragilitat d’aquesta paret 
sud i es va témer per la seva 
estabilitat. Per aquesta raó es va dur a 
terme una delicada actuació puntual 
per estabilitzar-la consistent en la 
col·locació d’una sèrie de biguetes 
metàl·liques a diferents altures que la 
lliguen provisionalment amb la paret paral·lela que hi ha al seu interior. Les obres que descriu aquest 
projecte hauran de ser realitzades amb molta cura com a conseqüència de la delicada situació en que 
es troba aquesta paret. 

 

2.2  Requisits normatius  

Urbanísticament aquest projecte de rehabilitació no està afectat pels paràmetres i directius del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Terrassa. 

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

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 
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2.3 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic  

 
La situació d’aquesta casa és molt 
singular ja que té una presència 
important a la plaça del Rector 
Homs i és l’inici del carrer Major de 
Sant Pere, carrer que vertebra el 
nucli de l’antic poble de Sant Pere. 
 
La finca fa cantonada, llinda al nord 
amb una casa veïna, a l’est amb el 
carrer Major de Sant Pere, al sud 
amb la plaça Rector Homs i a l’oest 
amb el carrer de Joan Duch. 
 
Els carrers i la plaça estan dins del 
recinte de vianants de Sant Pere 
de manera que tenim un entorn 
tranquil i per on hi passen molts 
pocs vehicles. No hi ha dificultat 
d’accés de camions per executar 
l’obra però si que caldrà ser molt exigent en la manera de dur-les a terme per afectar el mínim 
possible a l’activitat de la plaça i no malmetre els paviments de llambordí existents amb els 
contenidors o la descàrrega del material. 
 
Es podrà utilitzar el pati posterior de la casa pels amuntegaments. Per això, a més a més de poder 
utilitzar la porta que hi ha pel carrer Joan Duch, es preveu col·locar una porta d’obres a la tanca 
metàl·lica existent.  
 
L’orografia dels carrers i la plaça és bastant plana amb un lleuger desnivell de nord est a a sud oest 
de manera que el nivell del pati queda una mica més alt que la rasant de la plaça. 

 

. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

3.1 Descripció general i programa funcional 

Aquesta casa consta de dos casals, té una fondària edificada de 19,50 metres i per la banda oest 
disposa d’un pati de manera que una part de l’alçat a la plaça és una senzilla tanca metàl·lica i el front 
del carrer Joan Duch és una tanca d’obra amb una porta d’accés. 
La superfície de la parcel·la és de 418,00 m2,  dels quals avui 233,60 m2 els ocupa la casa juntament 
amb els coberts que hi ha darrera i el pati n’ocupa 184,40 m2. 
La façana al carrer Major de Sant Pere té una amplada de 10,64m, la façana total a la plaça és de 
36,20m i la façana al carrer Joan Duch és de 10,20m. 
Consta de planta baixa i dues plantes pis a més a més d’un espai sotacoberta. L’alçada total de les 
façanes és de 10,65 metres i el caraner arriba a tenir una alçada de 13,30 metres sobre la rasant de 
la plaça del Rector Homs. 
La façana al carrer Major de Sant Pere disposa de 3 obertures en planta baixa, Avui es pot accedir 
per una d’elles que no és precisament l’original que està tapiada juntament amb una altra d’estreta. 
La composició de les plantes superiors és simètrica, amb dues obertures a cada pis i un balcó 
corregut al primer pis i dos balcons més petits al segon pis. Es pot observar en l’arrebossat com 
antigament hi havia hagut 4 finestretes, una a cada banda de les obertures existents. 
La façana posterior també té una composició simètrica a les plantes primera i segona però a la planta 
baixa té vàries obertures totes de diferent mida. 
Hi ha uns coberts al pati, un d’ells recolzat seguint la paret mitgera. Aquest cobert conté una cuina 
mig enderrocada i uns serveis. El mal estat de conservació d’aquest volum ha fet prendre la decisió 
d’enderrocar-lo completament.  
  
Aquest projecte no descriu un programa funcional de l’edifici, es centra en refer l’estructura i la 
coberta com a una primera etapa per la recuperació de l’immoble. 
Tanmateix, sigui quina sigui l’activitat o activitats a que es destini finalment l’edifici, caldrà que 
l’estructura i la coberta que ara es construirà permetin la màxima flexibilitat d’ús i alhora faciliti 
l’accessibilitat i el pas de les instal·lacions entre les plantes. 
Per això s’ha previst deixar unes plantes lliures d’envans, tan sols amb la paret que separa els dos 
casals i l’escala existent Es construirà un buc per un futur ascensor i darrera seu es deixarà un forat a 
cada planta per poder-hi passar instal·lacions. 
No es realitzaran noves obertures en la paret que separa els dos casals però si que s’obriran les que 
existeixen avui estan tapiades. 
La coberta serà completament nova tancant el volum original si bé a la part posterior es farà un terrat 
que permetrà la disposició de futures instal·lacions com puguin ser plaques solars o condensadores 
de clima, facilitarà l’accés a la coberta i permetrà il·luminar la caixa d’escala i l’espai sota coberta 
sense necessitat de fer lluernes.  
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3.2 Quadre de superfícies 

Aquest projecte enderrocarà un dels dos volums edificats que actualment hi ha al pati de manera que 
la superfície construïda resultant es reduirà una mica i augmentarà la superfície del pati. 

 

abans de la 
intervenció

després de la 
intervenció

Parcel·la 418,00 418,00 m2
Ocupació 233,60 209,70 m2

Pati 184,40 208,30 m2
Terrassa 0,00 41,90 m2

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

Planta baixa 203,30 203,30 m2
Planta primera 203,30 203,30 m2
Planta segona 203,30 203,30 m2
Planta sotacoberta 53,90 53,90 m2
Cobert A 6,40 6,40 m2
Cobert B 23,90 0,00

Sup construïda total 694,10 670,20 m2

SUPERFÍCIES ÚTILS

Planta baixa 157,30 m2
Planta primera 168,60 m2
Planta segona 170,00 m2
Planta sotacoberta 42,40 m2
Cobert A 5,00 m2

Sup útil total 543,30 m2
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4. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

 
 
4.1. Treballs previs 
 
Abans de començar es farà un esbroçat del pati i es posarà una porta a la tanca metàl·lica que dóna 
a la plaça de tal manera que es pugui utilitzar aquest pati per posar-hi contenidors de runa, 
d’amuntegament de materials i per la maniobra general de les obres. 
Caldrà disposar de comptadors provisionals d’obres d’aigua i electricitat. 
L’excavació prevista correspon a les rases i traves de fonaments. Tota la terra procedent d’aquesta 
excavació es preveu transportar-la a un abocador. 
 
 
4.2. Enderroc i excavació 
 
Abans d’iniciar l’enderroc es realitzarà un estintolament de les voltes de l’escala perquè pugui ser 
utilitzada durant les obres sense perill d’esfondrament. 
S’enderrocarà primer els revoltons dels sostres que encara existeixen deixant les biguetes que no 
estiguin en molt mal estat perquè facin la funció de trava de les parets mentre no es vagin col·locant 
els nous sostres.  
L’enderroc serà manual, prenent totes les mesures de seguretat i salut que descrigui el corresponent 
estudi. Es tindrà especial cura a no ocasionar vibracions ni estrebades a les parets de la casa, 
especialment a la paret que dóna a la plaça que serà tractada amb especial atenció. 
La part de coberta que avui té una planxa metàl·lica no es desmuntarà fins que no es construeixi el 
sostre de la segona planta.  
Les teules es trauran manualment per poder ser reutilitzades en la nova coberta i s’amuntegaran al 
pati. 
L’excavació de les rases de fonaments es faran per dames i s’organitzarà la feina perquè es quedin el 
mínim d’hores obertes a fí de minorar els riscos que comporta descalçar les parets. 
 
 
4.3. Fonamentació 
 
Terreny de fonamentació 
Hem pogut observar com les parets de l’edifici han fet uns assentaments que es manifesten en tot 
una sèrie d’esquerdes i fissures a les parets. Desconeixem per ara les característiques del terreny i 
fins que no disposem de l’estudi geotècnic no podrem validar i/o ajustar la hipòtesi de recalçat que 
hem previst 
Aquesta hipòtesi s’ha realitzar a partir de l’observació del lloc i d’unes dades d’un solar pròxim però 
necessitem tenir una informació més precisa abans de confirmar la bondat de la solució adoptada i les 
seves característiques. 
 
Micro pilotatge 
S’ha previst un recalçat de les 3 parets portants de l’edifici a base de micro-pilotis d’uns 6 metres de 
fondària. 
Un cop obertes les rases i pous de fonamentació es realitzarà una visita a obra per supervisar i 
comprovar les bases d’assentament. No es podrà abocar  formigó de neteja en cap base de fonament 
fins que la D.F. ho hagi comunicat explícitament a l’empresa constructora per escrit mitjançant el llibre 
d’ordres. 
La base de les traves de fonamentació serà ben plana i neta. Les armadures estaran convenientment 
aixecades per assegurar el recobriment previst. Es seguirà rigurosament tot allò que disposen el 
plànol de fonaments i el Plec de Condicions. Les característiques tècniques dels fonaments es 
detallen en el plànol corresponent. 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació 
i contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat 
de MC. 
 
 
 



1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa      MEMÒRIA DESCRIPTIVA 6/7 
 
                                    

 
 
4.4. Estructura 
 
Aquest projecte renovarà completament els sostres de l’edifici, tan sols es mantindrà el de 
l’entrada de la planta baixa que és de volta. La resta seran substituïts per uns sostres de 
biguetes de formigó i revoltons de morter de ciment amb la idea que puguin quedar vistos. 
A fí de no sotmetre noves sol·licitacions la paret de la façana sud ni tampoc afectar-la fent 
nous forats per encastar uns forjats, s’ha optat per construir un pòrtic metàl·lic adosat a la 
seva cara interior i descansar-hi a sobre les noves biguetes. 
La teulada es farà amb biguetes de fusta i panells sanwich a l’entrebigat. 
L’escala existent es conservarà tot i que es preveu reforçar-la per garantir la seva solidesa. 
Una rehabilitació integral de l’edifici comporta assumir el compliment de tot allò que estableix 
la normativa vigent, el CTE entre d’altres, per la qual cosa haurem de considerar l’estat de 
càrregues que l’esmentat CTE prescriu per les característiques dels usos públics a que 
aquest edifici pot ser destinat. 
La memòria del càlcul d’estructura detalla la justificació d’aquest punt. 
 
 
 
4.5. Façanes 
 
Aquest projecte no intervindrà en cap de les façanes de l’edifici. Tan sols es posarà unes proteccions 
provisionals a les obertures existents per evitar que hi entri l’aigua de la pluja i impedeixin la intrusió. 
 
 
 
4.6.Cobertes 
 
La coberta principal de la casa serà inclinada amb el mateix pendent que té avui, l’estructura 
d’aquesta serà de biguetes de fusta i al damunt s’hi posarà plafons sandwich del tipus “thermochip” 
amb acabat inferior de llates de fusta. 
Per la part superior es posaran les mateixes teules que hi havia i que hauran estat enmagatzemades 
al pati en el moment de l’enderroc. 
Hi ha una part de la coberta inclinada que s’haurà de fer amb el sistema tradicional d’envanets de 
sostre mort i solera inclinada. 
La terrassa tindrà un sol pendent del 3% i recollirà les aigües en una sola canal. Així es podrà utilitzar 
com a material d’acabat lloses de formigó prefabricades amb poliestirè extruït adherit a la part inferior. 
El mimbell perimetral serà de planxa galvanitzada de 20 cms d’alçada.  
 
 
 
4.7 Aïllaments 

Aquest projecte no ha fet un estudi del comportament tèrmic de l’edifici ja que encara faltaria actuar 
en façanes i fusteries per poder dur a terme el corresponent estudi. No obstant s’ha fet una estimació 
de les característiques i espessor de l’aïllament tèrmic que es requerirà a la nova coberta que es 
proposa construir. 

La teulada de l’edifici disposarà d’un panell del tipus  “thermochip” format per una capa inferior de 
fusta de pi de d’avet, un aïllament d’escuma de poliuretà de 6 cms i un plafó de taulell antihumitat de 
2 cms. 
A sobre hi haurà unes planxes ondulades impermeables del tipus “onduline” adaptades com a base 
per col·locar les teules. 
Les lloses que pavimentaran la terrassa seran de poliestiré extruït de 6 cms de gruix. 
A sota la coberta d’envanets de sostre mort s’hi disposarà plaques de poliestirè extruït també de 6 
cms de gruix. 
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4.8 Impermeabilitzacions 

A sobre el taulell sandwich tipus thermochip es posarà una làmina impermeable transpirable. 
La terrassa s’impermeabilitzarà amb una tela de PVC soldada. 
 
 
4.9 Evacuació d’aigües 
 
En aquest projecte no es preveu actuar a la xarxa de clavegueram. Tan sols preveiem substituir els 
dos baixants de la coberta que hi ha a la façana posterior connectant-los a l’arribar a la planta baixa 
en el mateix punt on avui connecten. 
Es desconeix com és i en quin estat es troba la claveguera existent però pensem que podria ser que 
no estigui connectada a la xarxa urbana i desenboqui a un pou mort. Caldria confirmar-ho i així saber 
què caldrà fer a les obres que presumiblement seguiran a les aquí previstes. 
 
 
4.10 Termini d’execució 

La durada prevista per l’execució d’aquestes obres és d’un màxim de 8 mesos. 

L’empresa adjudicatària de les obres haurà elaborarà un pla d’obra detallat que haurà de ser aprovat 
per la direcció facultativa abans de signar l’acta de replanteig 

 
 

  
L’arquitecte, 

 

Francesc Badia i Armengol 

Terrassa, juny 2016 

 



 

Can Xercavins - 08191 RUBÍ (Barcelona) 
Telèfon 93 697 73 21 - pbx@pbx.cat - www.pbx.cat 

 
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22641, Foli 49, Inscripció 8.ª, Full B-40137 - C.I.F. B08353740 
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0. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

El projecte de consolidació de l’estructura que descrivim és el d’una casa de l’antic poble de Sant Pere. 
Aquest poble es va formar en el segle XVII, al voltant del conjunt romànic de les esglésies de Sant Pere, 
pels propietaris dels masos de les rodalies. A principis del segle XX queda integrat a Terrassa degut al seu 
creixement, però l’Associació de Veïns de l’antic Poble de Sant Pere treballa per mantenir la seva identitat i 
reivindica aquesta casa com a memòria de la forma de viure dels temps passats. 
 
Aquesta casa de propietat municipal, s’ha anat degradant en els últims anys, amb alguna actuació 
d’apuntalat per evitar l’esfondrament total de l’estructura. El projecte consistirà en el recalçat dels fonaments 
mitjançant el clavat de micro-pilotis en el terreny natural resistent i en refer els sostres i la coberta. 

 

 
Mantenint les façanes perimetrals, el mur d’obra de fàbrica central , l’escala interior i la volta ceràmica del 
sostre de la baixa del mòdul dreta, s’acabaran d’enderrocar els sostres de bigues de fusta i metàl·liques, per 
després reconstruir els sostres intermedis amb sostres de biguetes amb arcs de formigó.  
Les biguetes del mòdul esquerra es recolzaran en un pòrtic metàl·lic que estabilitzarà la façana de pedra 
que dona a la plaça, i en el mur interior. Les biguetes del mòdul dreta aniran del mur intermedi a la paret 
mitgera, preveient el nou nucli d’ascensor. 
 
 

1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA   

 
1.1. Fonaments de l’edifici  
  
CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DEL TERRENY 

 

Els fonaments de recalçat dels murs de càrrega existents es solucionaran amb micro-pilotis inclinats, clavats 
i encastats en el nivell geotècnic natural resistent, després de travessar els nivell de reblert i el de baixes 
característiques resistents. 

 
Resistència per fust   Rf   =  2,5  Kg/cm  2     

 
L’estudi de geotècnia confirmarà aquesta dada, amb la secció geològica transversal, que ens donarà la 
informació de la pendent de les diferents capes de terreny i per tant la longitud definitiva de cada micro-
pilotis. 
 
L’encep dels micro-pilotis serà una trava correguda que lligarà els seus caps mitjançant plaques o orelles de 
connexió. El mur de càrrega central quedarà recalçat pel creuat dels micro-pilotis inclinats al portell, mentre 
que en el mur de mitgera i el de la façana exterior es trauran de la trava unes banyes en perfil HEB que es 
connectaran amb els fonaments existents. 
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1.2. Sistema estructural  
 

 1.2.1. Accions considerades 

  1.2.1.1. Càrregues permanents (G)  
 
- Pesos propis 
 

Materials:  kN/m 3 
Obra de fàbrica 15.0 
Maçoneria amb morter 25.0 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Acer estructural 78.5 

 
 

Elements constructius lineals  (alçada tipus entre plantes= 3 m) kN/ml  
Mur de maçoneria existent (alçada=12m) 120.00 
Tancament Façana 8.00 
Compartimentacions 6.00 

   Nota: Per alçades diferents a 3m s’extrapolarà el valor de la càrrega  
 
 

Total pesos propis considerats  kN/m 2 
Coberta panells lleugers 1.00 
Bigueta i revoltó 20+5 i=60 3.30 

 
 
1.2.1.2.  Càrregues Variables (Q)  

 
- Sobrecàrregues d’ús 

 
 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega  
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 

C Zones accés públic C3 Zones sense obstacles 5.0 4.0 

G 
Cobertes accessibles 
només per a 
conservació 

G1 Cobertes lleugeres 0.4 1.0 

 
 

- Accions sobre divisòries :  
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 1.2 m d’alçada.  

 
 

- Reducció de sobrecàrregues : no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni 
verticals ni horitzontals. 

 
 
- Accions tèrmiques: 
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal, donat que estructuralment la longitud de 
l’edifici és inferior a 40 m. 
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- Acció del vent : 

L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb un grau d’aspresa IV. 
Alçada topogràfica de l’emplaçament: 286 m  
 
Alçada de l’edifici h: 13,- m 
Dimensió x: 10,- m 

 
Esveltesa h/x: 1,3 
 
Pressió estàtica considerada: q e= qb x c e x c p = 0.52 kN/m 2

 x 2,- x 1,4 = 1,45 kN/m 2 
Càrrega bàsica de vent, qb=0,52 kN/m2 

 
Coeficient d’exposició: ce  = 2,- 
Coeficient de pressió per edificis de pisos: cpy = 0.80  csy = -0.60       

 
- Càrrega de neu: 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2 
Alçada topogràfica: 286 m 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.6 kN/m2      

Coeficient de forma de la coberta inclinada : μ = 1  
Càrrega de neu considerada sobre la coberta: qn = μ · sk = 0.6 kN/m2 

 
1.2.1.3.  Accions accidentals (A)  

 
- Sisme:  
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04  

L’edifici es classifica com d’importància normal. 

 
(Veure fitxa NCSE-02 a l’apartat 1.2.6) 
 
- Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho 
estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 

 

1.2.1.4.  Estat de càrregues total  
 

Sostres  HABITATGES  COBERTA 
 

Pes propi  3.30 kN/m2  Pes propi 0.50 kN/m2 
Paviment 1.00 kN/m2  Terrassa 1.00 kN/m2 
    Neu 0.60 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2  S.Us 0.40 kN/m2 
       
TOTAL 9.30 kN/m 2  TOTAL 2.50 kN/m 2 

 

ESCALES 
 
Pes propi 2.50 kN/m2 
Paviment 2.00 kN/m2 
S.Us 5.00 kN/m2 
   
TOTAL 9.50 kN/m 2 
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1.2.2. Fonaments 

 

1.2.2.1. Resistència i estabilitat  
 
Pel dimensionat dels fonaments s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents 
segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a l’apartat 1.2.4. A més s’han tingut en 
compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues centradores. 
 
Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE 
C i són els següents: 
 

Materials  Accions  Situació de 
dimensionat  Tipus  

γR γM γE γF 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria  Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 

Bolc: 
Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

1,0 1,0 1,2 1,0 

 
 γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 

 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

 γF : coeficient parcial per a les accions 
 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els 
establerts per la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat 1.2.3 Estructura. 
 
 

 
1.2.2.2. Aptitud al servei  

 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les 
següents: 
 
Valors lími t basats en la distorsió angular, β 
Tipus d’estructura   Límit  
Murs de contenció  1/300 
Estructures reticulades  1/500 
 
En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.54 cm (1’’). 
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1.2.2.3. Durabilitat  
 
 
Atès a les característiques d’agressivitat del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició 
ambiental de l’estructura de la EHE-08, els fonaments tenen una classe general d’exposició: IIa.           
 
�  Veure recobriments per durabilitat 1.2.5 
 
 
 
 

1.2.2.4. Materials  
 
 
- El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de 
l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 
 

• HA-25/B/20/IIa 

 

• Relació aigua / ciment  a/c = 0,60 
• Nivell de control: estadístic 

 
 
- L’acer d’armar serà: 

• barres corrugades: B500S 
• malles electrosoldades: B500T 

 
 

Coeficients parcials de seguretat dels materials pe r Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte  Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

(*) 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes 

definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08 

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a la 
unitat. 

 

 

 

  1.2.2.5. Geometria  

 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i 
pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt 
amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
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1.2.3.  Estructura 

 
1.2.3.1. Resistència i estabilitat  

 
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul 
pel mètode dels Estats Límit: 
 

• Estats Límit Últims 

• Estat Límit de Servei 

• Estat Límit de Durabilitat 
 
comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta 
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna 
de les situacions de projecte considerades, que són: 
 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 

• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de 
l’estructura 

• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 
 
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  especificades a 
l’apartat 1.2.1 d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a 
continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats al punt 1.2.3.4 – Materials, d’aquest apartat. 
 
 
- per situacions persistents o transitòries , 
 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
 
- per situacions extraordinàries,  
 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims s’ajusten 
als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
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Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims  

Tipus de     
verificació  

Tipus d’ acció  
Situació 
persistent/transitòria  

Situació 
extraordinària 

desfavorable  favorable  desfavorable  favorable  

Resistència 

Permanent:  
Pes propi, pes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.70 1.0 1.0 
Variable  1.50 0 1.0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent:  
Pes propi, pes del terreny 1.10 0.90 1.0 1.0 
Empentes del terreny 1.35 0.80 1.0 1.0 
Variable  1.50 0 1.0 0 

 
 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 
 

Coeficients de simultaneïtat  Categoria  0ψ  1ψ  2ψ  

Sobrec àrrega superficial d’ús   
Zones residencials A 0.7 0.5 0.3 
Zones comercials D 0.7 0.7 0.6 
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN) E 0.7 0.7 0.6 
Cobertes transitables F 0.7 0.5 0.6 
Cobertes accessibles només per a conservació G 0 0 0 
Neu 
per alçades ≤ 1000 m  0.5 0.2 0 
Vent   0.6 0.5 0 
Accions variables del terreny   0.7 0.7 0.7 

 
 
 

 
1.2.3.2. Aptitud al servei  

 
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit 
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són 
els següents: 
 
 
Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i  de la coberta: 
 

• Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes. 

• Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes. 

• Fletxa < 1/300 en la resta dels casos. 

 

 
Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

• desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

• desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  
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Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar 
irreversibles són les anomenades combinacions característiques: 
    

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar 
reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 
 

iki
i

iQkQjk
j

jG QQG ,,2
1

,1,1,11,,
1

, ∗∗+∗∗+∗ ∑∑
>≥

ψγψγγ  

 
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les anomenades 
combinacions quasi permanents: 
 

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG ∗ψ∗γ+∗γ ∑∑
>≥

 

 
Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en la EHE i són els següents: 
 
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 
Tipus d’acció:  desfavorable favorable 
Permanent  1.0 1.0 
Variable  1.0 0 
 
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior. 

 
Vibracions i Fatiga: 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 
Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de l’edifici. 

 
 
 
1.2.3.3. Durabilitat  

 

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, i de les dades que ens dona la Comissió 
Permanent del Formigó (CPH) la classe d’exposició ambientals és IIa.  

L’estructura s’ha dividit en el següent grup d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de 
l’execució de l’obra:  
 
 
Elements estructurals de formigó armat: 

Element estructural  Tipus d’ambient  

 Forjats 
 

II a 
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1.2.3.4. Materials  
 
- Formigó . El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el 

càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

 
HA-25/B/20/IIa  
nivell de control: estadístic 

 
- Acer  d’armar : 

 barres corrugades: B500S 
 malles electrosoldades: B500T 

   
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit  Últims (*) 

Situació de projecte:  Formigó γc Acer γs 

Persistent o transitòria 1.5 1.15 

Accidental 1.3 1.0 

Coeficients parcials de segureta t pels Estats Límit de Servei  1.0 1.0 
(*) 

Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions geomètriques màximes 
que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 
de la EHE-08 

 

- Acer laminat : 
 acer EN 10025-2 S275 JR 
 coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05 

 
- Fàbrica nova :   
 Resistència normalitzada a compressió de les peces: fb = 15 N/mm2 

 Resistència del morter: fm = 7.5 N/mm2 
 Resistència característica a compressió de la fàbrica: fk = 5 N/mm2 
 Coeficient parcial de seguretat del material: γM =2.2 
 Resistència de càlcul a compressió de la fàbrica: fk = 2.2 N/mm2 

 
 
- Fàbrica existent :  

Maçoneria concertada. 

Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de  

PARETS CÀRREGA. (Col·legi d’aparelladors BARCELONA)   
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  1.2.4.  Mètode de càlcul  

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPE INGENIEROS de càlcul espacial d’estructures 
tridimensionals. Versió 2016.  
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.  

 

 

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en 
compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura. 

Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi 
de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

 

 

La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de 
Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de 
segon ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.  

Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com 
per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat 1.2.1. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per 
situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor 
dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat 1.2.3 d’aquesta memòria. 

 

 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o 
sigui, la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut 
dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat 1.2.3 
d’aquesta memòria. 

Com a valors característics  i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat 
els valors nominals definits en els plànols del projecte. 

 

 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als 
diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris 
d’armat segueixen també les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició 
d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. 

En el cas dels elements estructurals metàl·lics, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents 
coeficients de seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A. 

 

 

El càlcul de la fonamentació, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, s’ha fet segons l’establert en el 
DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat especificats a l’apartat 
1.2.2 d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i 
comprovat segons les especificacions de la EHE i DB SE-A.  

A l’Annex de la memòria s’adjunta el càlcul dels elements més significatius del projecte. 
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1.2.5. Recobriments per Durabilitat 

 
El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i estreps) 
i la superfície de formigó més propera. 
El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests 
valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el 
que servirà per definir els separadors. 
 
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 
50 anys i del tipus. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I i per 
un control d’execució normal. 
  
 
- Fonaments 
 
 
Classe d’exposició: IIa 
 
- Sabates: 

-sobre  formigó FNE  rnom = 25+10 mm 
-cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 70+10 mm 

  
 
- Estructura 
 
 
Classe d’exposició: IIa 
 
- Forjats: 

- rnom = 25+10 mm 
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 1.2.6 Resistència al sisme  
 

APLICACIÓ DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT  – NCSE-02 

DADES DE L’EDIFICI: 

Municipi:  TERRASSA 

Número de plantes sobre rasant:  4 

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Sostre unidireccional sobre murs d’obra de fàbrica i pòrtic metàl·lic. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ 

Classificació de 
l’edifici en funció 
de la seva 
importància:   

(Article 1.2.2) 

Moderada  Normal X Especial  

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers. 

Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre un 
servei primari o produir danys 
econòmics significatius a tercers. 

Edificis la destrucció dels quals per un terratrèmol 
pugui interrompre un servei imprescindible o donar 
lloc a efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen 
les construccions que així es considerin en el 
planejament urbanístic i documents públics anàlegs, 
així com en reglamentacions més específiques 

Coeficient de risc,  ρ = 1 Coeficient de risc,  ρ = 1.3 

 
Acceleració bàsica a b:  (1) (2)  En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02                                                          ab / g = 0.04 

(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab ≥ 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl, C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície 
obtingut en ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix 
ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii∑ =    1.6 

Coeficient d’amplificació del terreny, S      

S =  1,28 
Si ρ · ab ≤ �0,1 g → S = C / 1,25 

Si 0,1 g < ρ· ab < 0,4 g → S = 
25,1
C

 + 3,33 · (ρ�· 
g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1
C

) 

Si 0,4 g ≤ ρ . ab → S = 1,0 

Acceleració de càlcul a c: (4) ac / g = S · ρ · ab  / g = 0.0512 

 
 

CC RR II TT EE RR II SS   DD ’’ AA PP LL II CC AA CC II ÓÓ   DD EE   LL AA   NN OO RR MM AA   

Edificis d’importància moderada: No cal aplicar l'N CSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE -02      

0,04 g ≤ ab < 0,08g 
(2) 

Cal aplicar l'NCSE-02       

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02   en edificis de normal importància sempre que: X  

- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ≥0,08g    

ab� ≥ 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02  sense excepcions  

 
 
 
Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ≤�ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab� ≥�0,12g en tindran, 
com a màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab ≥�0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C : En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ≤�ac ≤ 0,12g,l’alçada màxima serà de 4 plantes.I si ac >�0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 
4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 
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2. ANNEX A LA MEMÒRIA 
 

2.1.1. Estructura 

 
SOSTRE UNIDIRECCIONAL  
 
ELU: 
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ELS: 
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BIGUES DE FUSTA 
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ELU: 
 
Perfil: V-240x120 
Material: Fusta (C24) 

 

Nusos 
Longitud 

(m) 

Característiques mecàniques 

Inicial Final Àrea 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N31 N32 4.900 288.00 13824.00 3456.00 9497.09 
Notes: 

(1) Inèrcia respecte l'eix indicat 
(2) Moment d'inèrcia a torcio uniforme 

 

  
Vinclament Vinclament lateral 

Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf. 

β 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 4.900 4.900 0.000 0.000 

C1 - 1.000 
Notació: 

β: Coeficient de vinclament 
LK: Longitud de vinclament (m) 
C1: Factor de modificació per al moment crític 

 

Situació d'incendi 

Resistència demanada: R30 
 

  
  

Barra 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-M) - TEMPERATURA AMBIENT 

Estat 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N31/N32 N.P.(1) N.P.(2) 
x: 2.45 m 
η = 59.3 N.P.(3) N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 26.0 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 

COMPLEIX 
η = 59.3 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(6) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació. 
(7) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. 
(8) La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades. 
(9) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant.  

Barra 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-M) - SITUACIÓ D'INCENDI 

Estat 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 

N31/N32 N.P.(1) N.P.(2) 
x: 2.45 m 
η = 57.2 N.P.(3) N.P.(4) 

x: 0 m 
η = 18.6 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 

COMPLEIX 
η = 57.2 

Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(6) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha flexió esviada per a cap combinació. 
(7) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha interacció entre axial de tracció i moment flector per a cap combinació. 
(8) La comprovació no procedeix, ja que la barra no aquesta sotmesa a flexió i compressió combinades. 
(9) La comprovació no procedeix, ja que la barra no està sotmesa a moment torçor ni a esforç tallant. 

Notació: 
Nt,0,d: Resistència a tracció uniforme paral·lela a la fibra 
Nc,0,d: Resistència a compressió uniforme paral·lela a la fibra 
My,d: Resistència a flexió a l'eix y 
Mz,d: Resistència a flexió a l'eix z 
Vy,d: Resistència a tallant a l'eix y 
Vz,d: Resistència a tallant a l'eix z 
Mx,d: Resistència a torsió 
My,dMz,d: Resistència a flexió esbiaxada 
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i tracció axial combinades 
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistència a flexió i compressió axial combinades 
Mx,dVy,dVz,d: Resistència a tallant i torçor combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix  

   
Resistència a flexió a l'eix y - Temperatura ambient (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
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S'ha de satisfer:          

  

Resistència de la secció transversal a flexió:          

σ
η = ≤m,y,d

m,y,d

1
f

 
 

  

 η :  0.593  
  

  

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en 
un punt situat a una distància de 2.450 m del nus 
N31, per a la combinació d'accions 
1.35·PP+1.35·Pav-Cob+1.05·S.Us+1.5·Neu. 

         

No es comprova la resistència a bolcada lateral, ja 
que la corresponent longitud de vinclament és 
nul·la. 

         

Resistència de la secció transversal a flexió:          

σm,d: Tensió de càlcul a flexió, donada per:  σm,y,d
+ :  8.76 MPa 

 σm,y,d
- :  0.00 MPa 

σ =m,d d el
M W

 
 

         

On:          

Md: Moment flector de càlcul  My,d
+ :  10.10 kN·m 

 My,d
- :  0.00 kN·m 

Wel: Módul resistent elàstic de la secció 
transversal  Wel,y :  1152.00 cm³ 

fm,d: Resistància de càlcul a flexió, donada per:  fm,y,d
+ :  14.77 MPa 

 fm,y,d
- :  11.08 MPa 

= ⋅ ⋅ γm,d mod h m,k Mf k k f  
 

         

On:          

kmod: Factor de modificació per a la 
duració de la càrrega i el contingut 
d'humitat 

 kmod
+ :  0.80   

 kmod
- :  0.60   

On:          

Classe de duració de la càrrega  Classe+ :  Duració mitja   
 Classe- :  Permanent   

Classe de servei  Classe :  1   
fm,k: Resistència característica a flexió  fm,k :  24.00 MPa 
kh: Factor d'altura, donat per:  kh :  1.00   

Per a cantells (flexió) o amples 
(tracció) de peces rectangulars de 
fusta massissa superiors o iguals a 
150 mm: 

      

hk 1.0=  
 

      

γM: Coeficient parcial per a les propietats 
del material  γM :  1.30 
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Resistència a flexió a l'eix y - Situació d'incendi (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3 i CTE DB SI: E.2)  
S'ha de satisfer:          

  

Resistència de la secció transversal a flexió:          

m,y,d,fi

m,y,d,fi

1
f

σ
η = ≤

 
 

  

 η :  0.572  
  

  

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produïx en 
un punt situat a una distància de 2.450 m del nus 
N31, per a la combinació d'accions PP+Pav-
Cob+0.6·S.Us+0.2·Neu. 

         

No es comprova la resistència a bolcada lateral, ja 
que la corresponent longitud de vinclament és 
nul·la. 

         

Resistència de la secció transversal a flexió:          

σm,d,fi: Tensió de càlcul a flexió, donada per:  σm,y,d,fi
+ :  17.15 MPa 

 σm,y,d,fi
- :  0.00 MPa 

m,d,fi d el,fi
M Wσ =

 
 

         

On:          

Md: Moment flector de càlcul  My,d
+ :  5.25 kN·m 

 My,d
- :  0.00 kN·m 

Wel,fi: Módul resistent elàstic de la secció 
transversal  Wel,y,fi :  306.28 cm³ 

fm,d,fi: Resistància de càlcul a flexió, donada per:  fm,y,d,fi :  30.00 MPa 

m,d,fi mod,fi fi h,fi m,k M,fif k k k f= ⋅ ⋅ ⋅ γ  
 

         

On:          

kmod,fi: Factor de modificació per a la 
duració de la càrrega i el contingut 
d'humitat  kmod,fi :  1.00 

  

On:          

Classe de duració de la càrrega  Classe+ :  Duració mitja   
 Classe- :  Permanent   

Classe de servei  Classe :  1   
fm,k: Resistència característica a flexió  fm,k :  24.00 MPa 
kh,fi: Factor d'altura, donat per:  kh,fi :  1.00   

Per a cantells (flexió) o amples 
(tracció) de peces rectangulars de 
fusta massissa superiors o iguals a 
150 mm: 

      

h,fik 1.0=  
 

      

γM,fi: Coeficient parcial per a les propietats 
del material  γM,fi :  1.00 

  

kfi: Coeficient de correcció per a les 
propietats de la fusta en situació de 
incendi  kfi :  1.25 
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ELS: 
 

 
 
El desplaçament vertical de la biga de fusta és de 1,29cm. inferior al L/300, segons CTE. 

cm
L

cm 6,1
300

490

300
29,1 ==<=δ  
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D- NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 

  
 

Aspectes general s 

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 

  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; en vigor des del 12.03.10 
i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección d e 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 o bras 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   

 

Llocs de treball  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los l ugares 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 

 
Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discrimin ación de las personas con discapacidad para el acce so 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’utili tzació i accessibilitat, SUA   

CTE DB Document Bàsic  SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
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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; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en 
el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es 
pot aplicar: 

CTE DB SU Document Bàsic  Seguretat d’utilització                                

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). 

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

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament  de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

 
 
Seguretat estructural  

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estruct ural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural , Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                       

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). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

 
 
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, 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; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 

dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu 
defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi   

Reglamento de seguridad en caso de incendios en est ablecimientos industriales, RSCIEI 

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

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en esta bliments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

 
 
Seguretat d’utilització i accessibilitat  

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utili tzació i accessibilitat, SUA   

CTE DB SUA Document Bàsic  Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
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Salubritat  

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Sal ubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic  Salubritat  

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). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoe ficiència 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 Prot ecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del sorol l  

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). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisi ones 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). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoe ficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
Estalvi d’energia  

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia,  HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoe ficiència 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, Bas es 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 An nexes C, D, E, F 

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). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Par te 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)  

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitac ió 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  

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’ecoe ficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 
Sistema de c ondicionaments, i nstal·lacions i serveis  

 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Par lamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre asce nsores   

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 manutenció n. 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. 
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ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria re ferida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-A EM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascens ores y normas para realizar las inspecciones periód icas 

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 máquin as en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad d el 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’aplic ació de la Directiva del Parlament Europeu i del Co nsell 
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 con dicions tècniques de seguretat i inspecció periòdic a 

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 d e aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de person es amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus  

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

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) 

Instal·lacions d’aigua  

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calent a sanitària  

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) 

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 tècniqu es complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoe ficiència en els edificis   
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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 determ inats 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) 

Instal·lacions d’evacuació  

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoe ficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Instal·lacions d’electricitat  

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. I nstrucciones Técnicas Complementarias  

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

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energ ia elèctrica  

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) 

Actividades de transporte, distribución, comerciali zación, 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 s eguridad 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 d e 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 centr os 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·la cions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relati ves a les instal·lacions de xarxa i a les instal·la cions 
d’enllaç  

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

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

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèct riques 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 Instrucc ió 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscri pció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensi ó ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periò dica  
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Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies regla mentàries d’obres i construccions a línies elèctriq ues 

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

Instal·lacions d’il·luminació  

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalacio nes de iluminación  

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) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il ·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública con currència  

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

 

Instal·lacions de telecomunicacions  

Infraestructuras comunes en los edificios para el a cceso 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 comune s de telecomunicaciones para el acceso a los servic ios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistema s de 
telecomunicaciones                      

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el re glamento reguladors de las infraestructuras comunes  de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios d e telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de t elecomunicaciones, 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 colecti vas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinado s aspectos administrativos y técnicos de las infrae structuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los e dificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de t elecomunicacions als edificis per a l’accés al serv ei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució  dels senyals 
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dade s associats, procedents d’emissions terrestres i de  satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Con tra 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’in cendi   

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 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en est ablecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Control de qualitat  

 

Marc general 
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; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir 
del 12.09.10). 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítul o 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 prod uctos 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 prop iedades 
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. 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estru cturas para pisos y cubiertas 

RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ??? 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obr as de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants e n 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) 

Autorització administrativa per als fabricants de s istemes de sostres per a pisos i cobertes i d'eleme nts resistents 
components de sistemes 

D 71/1995 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no hagin de disposar de 
marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ???? 

Obligatorietat de fer constar en el programa de con trol de qualitat les dades referents a l'autoritzac ió 
administrativa relativa als sostres i elements resi stents 

O 18/3/1997 (DOGC: 18/4/97) ?????? 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determi nats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de r esidus de construcció i enderrocs  

Regulador de la producción y gestión de los residuo s de construcción y demolición 

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

Residuos 

Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 

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

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gesti ó  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposi ció controlada dels residus de la construcció. 
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D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga els Decrets D 
201/1994 i D. 161/2001) 

 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin dintre del 
termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Façana al carrer Major de Sant Pere                                                                Façana posterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

Façana a la plaça del Rector Homs                                                                                            



 

Vistes de l’interior del casal sud                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    Vistes de l’interior del casal nord      

 

 

 

 

 

 

 

 

  Entrada des del carrer. Sostre de volta                                                    Habitació de sobre l’entrada. Fissures a la mitgera 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

    Habitació del 1r pis a ponent. Esquerda a la paret central                                      Sosotre passadís 

    

Habitació del 2n pis a ponent.                                                                                          Habitació del 2n pis a ponent 



 

Vistes interiors  de les teulades      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coberta de planxa en la vessant de llevant  del casal sud                                 Vessant  de ponent del casal sud 

 

 

 

Vessant de llevant  del casal nord                                                                 Vessant de ponent  del casal nord 

 



 

Vistes de l’escala existent                                                       
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II. PLÀNOLS 

 

N ESCALA FORMAT

1 1/200 DIN A-3

2 1/100 DIN A-3

3 1/100 DIN A-3

4 1/200 DIN A-3

5 1/100 DIN A-3

6 1/100 i 1/20 DIN A-3

7 1/200 DIN A-3

E-01 1/100 DIN A-3
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari 
de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, 
així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
GENERALITATS 
 
Documents del projecte 
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, Plànols i Pressupost.  
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que 
rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat 
exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra 
corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.  
 
L’Arquitecte Director  
Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L’Arquitecte Tècnic o Aparellador 
a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El promotor 
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell mateix o per la 
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del 
projecte d’obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes. 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de 
construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius. 
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels treballs o quan es 
constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents treballadors 
autònoms. 
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 
 
 
El contractista i/o constructor 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  
de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, les obres o part 
de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE. 
El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE. 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal 
del contractista i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant 
les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
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subcontractistes. 
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements constructius que  s'utilitzen, 
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 
l'acompliment de la seva comesa. 
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a disposició de la 
Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les ordres i assistències. 
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, que ha d'aprovar el 
coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució;  i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i subcontracta/subcontractista, 
quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també 
aprovat per la Direcció Facultativa en els casos en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació d’obra 
executada. 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de l’edifici i li ha de 
subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici. 
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Compliment de les disposicions vigents, contractist a i/o constructor  
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment del conjunt de normatives que afecten a l’edificació i de les reglamentacions 
tècniques d’obligat compliment. 
 
Indemnitzacions per compte del contractista i/o con structor  
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als béns i serveis 
públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així 
com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les servituds afectades, sent 
a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi. 
 
Despeses a càrrec del contractista i/o constructor  
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a 
l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les 
obres, etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra. 
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a definir per la 
Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva 
retirada. 
 
Preus unitaris i partides alçades  
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no és 
exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran 
inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra, malgrat 
que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran d'executar 
sense ser motiu de sobrecost del contracte. 
 
Abonament d'unitats d'obra  
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra 
totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari 
pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels 
esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la 
normativa d'obligat compliment. 
 
Control d'unitats d'obra 
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de realitzar els controls 
d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa. 
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El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció 
Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa contractista i/o 
constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures 
necessàries amb urgència. 
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques. 
 
Recepció de l’obra 
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor,  i  
és acceptada per aquest. 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en contingut de l’acta 
està recollit en la LOE. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè no s’adequa a les 
condicions contractuals. 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què se subscriu l’acta de 
recepció. 
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la conservació 
en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris. 
 
Mesures d'ordre i seguretat  
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels 
treballs, segons legislació vigent. 
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.  
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les obres 
d’edificació es regiran segons la legislació  vigent. 
 
Assegurança obligatòria 
L’assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l’edifici per vicis i defectes en la 
construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres 
elements estructurals,  i que afectin directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui l’habitatge,  segons la  
LOE. 
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que aquest sigui 
prenedor de l’assegurança. 
 
Disposicions aplicables al Plec  
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en 
el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les 
disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.   
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable 
que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple 
complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
INDEX 
 
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

SOBRE ELS COMPONENTS 
SOBRE L'EXECUCIÓ 
SOBRE EL CONTROL DE L'OBRA ACABADA 
SOBRE NORMATIVA VIGENT 

 
1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

NETEJA DEL TERRENY 

 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
 TRANSPORT DE TERRES 
 

SISTEMA ESTRUCTURA 
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
                1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Sabates contínues 
1.1.2 Sabates aïllades 

                               SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 ESTRUCTURES D’ACER 
 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

3.1 Ceràmica  
3.2 Blocs de morter de ciment 
3.3 Blocs de morter d’argila alleugerida 
3.4 Mamposteria 

SISTEMA ENVOLVENT 
SUBSISTEMA COBERTES 

COBERTES PLANES 
SUBSISTEMA DEFENSES 

BARANES 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
1.1 Pintures ignífugues intumescents 
1.2 Morters 
1.3 Plaques 

AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
2.1 Rígids, semirígids i flexibles 
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos 

3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
3.1 Imprimadors 
3.2 Làmines 



1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa  
Terrassa | PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS | 2/23 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2  Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE , de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres 
Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2  Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres.  

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel 
projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualit at i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 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.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. 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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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

1 NETEJA DEL TERRENY  

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida 
pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus.  Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residu os y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos.  Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición.  RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció.  D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència.  Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran 
al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos 
adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que 
produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de 
dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera 
la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, 
que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats 
que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

 
2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la construc ción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
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En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves 
despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs 
produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de 
talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
  
 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes relativos a la construc ción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad M inera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X d el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera . O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons el 
tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
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Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar 
l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, 
dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els 
volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a 
pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides 
en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus.  Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residu os y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos.  Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición.  RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció. D . 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència.  Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación  del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya.  D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
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SISTEMA ESTRUCTURA  
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS  
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA  
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i  Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment.  RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat.  RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció  dels formigons fabricats a la central.  BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Sabates Contínues  
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures 
dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport 
sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 
35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no 
distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat 
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical 
de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En 
sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts 
situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 
dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge especificats, 
posat en obra.  
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1.1.2 Sabates aïllades.  
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. 
No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si 
són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 
l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de 
la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de 
la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant i 
juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat 
es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no 
major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es 
realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins 
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
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S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
  
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
 
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, 
utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 
1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i  Edificació,  NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment.  RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre 
ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
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Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la 
forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap 
i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la 
rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i no 
pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una 
segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la inspecció i 
l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. 
Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les 
sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent,  NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l ’edificació en les obres de rehabilitació estructur al de sostres d’edificis 
d’habitatges,  NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcció n, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción,  RB-90. BOE. 165; 
11/07/90. 
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3.1 Ceràmica  
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de trava, 
podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 
4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges 
d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: ciment, aigua, calç, àrids, 
morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada 
segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la planta 
una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, 
donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els 
maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les parts 
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat 
abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es 
travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides 
al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats 
per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un llit de morter. 
Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer 
un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 
Durant la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, 
o bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres totalment. Si 
després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la 
construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una 
fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant 
alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb 
la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables 
segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior 
i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del 
tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de 
formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la 
d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció 
dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi 
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven 
cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han 
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves han d’estar formades 
amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de 
dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, 
tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a 
l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en 
arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a 
dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. Quan la volta és de 
maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han 
d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els 
junts normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de 
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fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de 
doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi 
hagi una capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions 
de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de 
manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per 
simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar 
senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització 
de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els extrems de la llinda s'han 
d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de 
realitzar sense que les peces rebin cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. Sempre 
que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, protecció de la 
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 
  
3.2 Bloc de Morter de ciment  
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava d’obra vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel seu índex de 
massís (buit o massís), acabat (cara vista o a revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), ve definida per la resistència 
del bloc a compressió; d'altra banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran 
fissures en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura superficial adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment. 
Els blocs cara vista haurien de presentar en les seves cares exteriors una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir 
en aquestes cares coqueres, escrostonaments o escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels blocs de formigó (ciments, 
aigua, additius, àrids, formigó), compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert en la Instrucció EHE. Les característiques 
d'aspecte, geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran l'especificat en 
les normes UNE. En el cas de peces especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides 
als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 
4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, ciments, 
aigua, calç, àrids i morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, 
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, de suport sobre les seves 
marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran únicament la 
superfície del bloc en contacte amb el morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui additiu hidrofugant. Durant la construcció 
dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran 
amb taulons en acabar cada jornada el treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 
Quan es prevegin pluges es protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar 
l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat 
l'obra executada les 48 hores prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, 
se suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes singulars on poden col·locar-se 
peces de mig bloc, no menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El 
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant alternativament 
entrants, dents i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de 
formigó armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. 
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Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, 
que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al 
mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els blocs que formen els 
brancals dels buits de passada o finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur igual a l'altura de la llinda. La formació de 
llindes serà amb blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la col·locació 
de les armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura horitzontal d'ancoratge 
en forma de forqueta, enllaçant alternativament en cada filada disposades perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de mantenir-se nets 
durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap cas es permetran regates quan es 
tracti de murs portants de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un 
mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar 
en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha d'estar 
format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, execució de les 
fàbriques, sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m² com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
3.3 Blocs de Morter d’argila alleugerida  
Fàbrica de bloc d’argila alleugerida (termoarcilla) pres amb morter de ciment només en junta horitzontal, i junta vertical encadellada per a 
formar murs resistents i de trava. Tipus d’elements: parets i llindes 
  
Components 
Blocs d’argila alleugerida (termoarcilla), morter, formigó armat, barrera antihumitat 
Característiques tècniques mínimes 
Bloc d’argila alleugerida. Podran ser d'espessor 19, 24 o 29 cm. La resistència mitja a compressió dels blocs serà major de 100 kg/cm². Pel 
que fa a la resistència al foc, al ser material exclusivament ceràmic estarà classificat com A1, no emetent gasos ni fums en contacte amb la 
flama. La impermeabilització dependrà del recobriment extern, mai de la pròpia fàbrica. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment 
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió 
del morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al CTE DB SE-F punt 
4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a l’Instrucció EHE 
Barrera antihumitat en arrencada de mur. Podrà ser a base d’imprimació d’oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Blocs de termoargila, 
Ciments, Aigua, Àrids i Morters. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, 
amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donades suport sobre les 
seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els blocs haurien 
d'humitejar-se abans de la seva col·locació, per a assegurar l'adherència amb el morter. Durant la construcció dels murs, i mentre aquests 
no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons al acabar cada 
jornada el treball. Els treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin pluges es 
protegiran les parts recentment executades amb làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar l'erosió de les juntes de morter. En 
cas de gelada, si es produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores prèvies 
i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és hora de començar la jornada o durant aquesta, es suspendrà el treball. En temps 
calorós es mantindrà humida la fàbrica recentment executada. 
Fases d’execució 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el 
bloc conté additiu hidrofugant. Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de 
no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de 
parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces. La paret ha de ser estable, 
resistent i ha d'estar aplomada. S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts 
estructurals. La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc. Els 
blocs s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de 
coincidir amb el modulat general. Els junts cal que estiguin plens i enrasats. Les obertures han de portar una llinda resistent. El coronament 
d'ampits s'ha de fer amb peces llinda, plenes de formigó i armades. Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser 
senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre. Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per 
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mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la D.F.. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a 
transmetre-li tots els esforços. Es disposarà en l'última filada de la fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol (encadenat) de formigó 
armat. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la llum a salvar. Per a evitar el pont tèrmic en 
murs exteriors, es disposarà el morter en dues bandes separades per un espai central lliure de 2 o 3 cm, quedant així una junta horitzontal 
discontínua. En el cas que el mur sigui de format petit, no s'adoptarà aquesta solució per a no reduir la capacitat mecànica del mur. No es 
tallaran les peces, sinó que s'utilitzaran les degudes peces complementàries de coordinació modular. Les juntes verticals no duran morter 
al ser encadellades. La separació entre juntes verticals de dues filades consecutives no serà inferior a 7 cm. Quan el recobriment exterior 
sigui esquerdejat, es disposaran malles de fibra de vidre embegudes en aquest per a evitar la possibilitat de fissuració del mateix, amb la 
consegüent pèrdua d’impermeabilitat del tancament. La fàbrica s'armarà amb suports verticals i armadures en les seves juntes horitzontals 
en les zones de mur propenses a la fissuració (canvis de secció, cantons, trobades i buits). Els enllaços dels murs en cantonada o en 
encreuament es realitzaran mitjançant encadenat vertical de formigó armat, que anirà ancorada a cada forjat i en planta baixa a la 
fonamentació. El formigó s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el 
formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. No es considerarà significativa la reducció de resistència del mur de bloc de argila 
alleugerida quan les regates estiguin dins dels següents límits, segons l'espessor del bloc d’argila alleugerida: bloc de 14 cm d'espessor: 
regates de fins a 20 x100 mm (profunditat màxima x amplària màxima); bloc de 19 cm d'espessor: regates de fins a 30 x100 mm; bloc de 
24 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; bloc de 29 cm d'espessor: regates de fins a 30 x150 mm; les regates horitzontals o 
inclinades haurien de ser evitades. Si la fàbrica duu revestiment exterior de tipus esquerdejat, aquest s'executarà transcorreguts 45 dies 
després d'acabar la fàbrica. 
Toleràncies d'execució. Distància entre obertures: ± 20 mm; Planeitat: ± 10 mm/2 m; Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total; Horitzontalitat 
de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total; Gruix dels junts horitzontals: ± 2 mm. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida. L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret. Ha 
d'estar format per peces senceres col·locades cara amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar. Els extrems de la llinda s'han 
d'encastar en els brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves. Gruix dels junts: 1,2 cm. Llargària de l'encastament: >= cantell de la 
llinda. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm; horitzontalitat: ± 2 mm/m; 15 mm/total: planeitat: ± 10 mm/2 m; gruix dels junts: ± 2 mm. 
Control i acceptació 
2 comprovacions cada 250 m²  de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig. Execució de les fàbriques. Execució de sobrellindes i reforços. Protecció de la fàbrica.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
3.4 Mamposteria  
Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar en sec i amb morter. 
  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura 
ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és 
possible, per filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha 
de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-les de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar travada en els cantons amb altres 
parets. No hi ha d'haver fissures. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb 
una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de 
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal 
que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S’admet la col·locació de falques de 
pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a 
màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats 
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com 
és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots 
els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  



1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa  
Terrassa | PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS | 14/23 

SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o 
de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació.  RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència,  demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques,  NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb 
morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La 
superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el 
sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de 
sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la 
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb 
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de 
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, 
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb 
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. 
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de 
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punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva 
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i 
torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-
DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix 
mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de 
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. 
materials ceràmics. 

 Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema 
i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina 
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i 
dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran 
els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a 
aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per 
sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 
15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura 
per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han 
de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a 
màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà 
de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un segellant. El 
segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran 
amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el 
seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una 
sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 
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Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 
i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es 
rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra 
d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la 
ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres 
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les 
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva 
copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi 
els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la 
terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa 
sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les 
peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb junta 
oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan 
l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic 
s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa 
separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada 
i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels 
sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous 
de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-
se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de 
les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la 
coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que 
sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi 
en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell 
de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons 
haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de 
vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a 
evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 
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Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

 Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

   
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES  

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a elements resistents com 
ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes , peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris.  RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidab le soldades longitudinalment.  RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir 
el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el contacte 
entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; 
Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran els 
següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i 
acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin 
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en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a 
través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts 
al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra ince ndis.  RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propie tats de reacció i de 
resistència en front al foc.  RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seg uretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament de l Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de  locals i edificis.  
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics.  BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris . BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els estab liments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Pintures ignífugues intumescents  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i estabilitat al foc de 
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura 
uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes 
dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C 
o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. 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. No es pot pintar sobre suports molt freds ni 
sobreescalfats. 
Fases d’execució 
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o 
de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir 
d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva 
conseqüent expansió en cas d'incendi. La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. Ha de tenir 
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
Control i acceptació 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 

1.2 Morters  
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
  
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície 
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per 
tal d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés 
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d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir 
additius al producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a 
+15 mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Plaques  
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i 
biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de 
les plaques pot ser fix o desmuntable. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat 
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, 
etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser 
la correcta. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta 
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de 
silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la 
primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·lar-se 
sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per 
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. 
Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les 
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac 
metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del 
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils 
tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de 
les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, 
Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. 
Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a 
junts. Si degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de 
col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 

1250 mm. Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies 
generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
 
2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser 
rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis.  RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica.  Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica.  RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-f ormol usades com aïllants a l’edificació . BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
 
2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, 
perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es 
poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro 
aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret 
passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres 
accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft 
o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a 
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o 
de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos  
 
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte en 
primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes 
elastomèriques, formigons cel·lulars) 
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Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, 
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de 
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment 
o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs 
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la 
temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental 
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les 
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment 
ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport.  
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer 
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de 
l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de 
l'aïllament tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o 
director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m³ de replens o projeccions. 
  
 
 
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
 Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació.  RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis.  RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  
  
  
3.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han 
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a 
fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de 
continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
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Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la 
recepció del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions 
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que 
calguin per a la seva completa finalització. 
  
3.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de 
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els 
punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb 
adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar 
invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
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Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que 
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar 
tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura 
química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a 
les dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de 
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana 
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha 
de ser la indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
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PLEC DE CONDICIONS PER L’ENDERROC 
 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
ENDERROCS (CONDICIONS GENERALS) 
 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus.  Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residu os y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición.  RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la con strucció. D . 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència.  Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drena jes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajo s con riesgo de amianto.  O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
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de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
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1.1 Enderroc de cobertes 
 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 
Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues 
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., es durà a terme, en general, abans de 
l’enderroc o arrencada del material de cobertura, desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan 
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el 
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es 
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les 
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A 
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser 
manipulades pel personal que provingui d’una empresa autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el 
tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel 
carener i després d’haver aixecat el tauler ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pels careners més aixecats i equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de 
compressió dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, 
els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, 
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests 
no s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els 
elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu 
descens; la fixació dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, d’altra banda s’han de 
desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin 
sostres, aquests s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
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amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de 
planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals 
que es recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin 
enderrocats. A mesura que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es 
desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 
4 metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà 
penjant, sinó que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. 
No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests 
elements constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida 
prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant 
al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per 
embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, 
pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com 
per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-
los bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que 
es recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap 
moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà 
tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà 
l’entrebigat a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les 
biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems 
estant apuntalades o correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa 
precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents 
de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de 
manera que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més 
del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser 
tallats. Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, 
deixant per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres 
contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà 
dinamita i explosius de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell 
pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
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Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es 
retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-
los, sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de 
forma conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 
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PLEC DE CONDICIONS PER L’EXECUCIÓ DELS FONAMENTS I SISTEMES DE 
CONTENCIÓ DE TERRES. 
 
1.-  Objectius. 
 
 Documentar els treballs relatius a la recepció dels materials i a l'execució de la fonamentació i els sistemes de contenció 

de terres, anomenats a partir d'ara de forma genèrica fonamentació, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols 
de Projecte. 

 
2.- Condicions de partida. 
 
 Abans de procedir a realitzar les tasques corresponents a l'execució de la fonamentació, la Direcció Facultativa podrà 

exigir que el Contractista redacti un document on hi figurin els següents conceptes: 
 
 a) Certificat de haver examinat el lloc on s'hi executaran els treballs, fent constar la possible localització d'estructures 

existents, registres i línies de serveis públic, tant en funcionament com no, així com els punts en els que s'han 
realitzat els sondeigs i/o l'extracció de testimonis. 

 
 b) Estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tant a nivell local - entrades i sortides dels vehicles de subministrament 

de material - com global, indicant, en aquest últim cas sobre el plànol d'emplaçament si així ho estima oportú la 
Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans. 

 
 c) Estudi a on hi consti la comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres, detectant 

possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet en el 
seu moment. 

 
 d) Certificat que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots el documents de projecte - 

plànols, Memòria Tècnica i Plec de Condicions -, adjuntant-hi un recull de totes aquelles dubtes, contradiccions i 
objeccions que consideri oportunes, per que es garanteixi la posada en obra de tots els elements de forma 
fidedigna. 

   
  Al respecte, la Direcció Facultativa podrà exigir que el Contractista realitzi els plànols de muntatge, replanteig o 

explicatius de part, o de la totalitat dels elements de projecte. 
 
 e) Relació dels processos constructius, equipaments, mètodes d'esgotament i extracció d'aigua, sistemes de clava 

d'elements de la fonamentació, etc., que pensa fer servir en l'obra i dels que disposa fora d'ella en tot moment, 
per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament de la mateixa. 

 
 
 
3.- Materials. 
  
 Aquest apartat, referent a la descripció de les característiques dels materials necessaris per l'execució de la 

fonamentació, correspon a una explicitació de les condicions que han de complir aquests, detallades de forma general 
en els Plecs de Condicions de la posada en Obra dels elements d'estructura metàl·lica i dels de formigó armat. 

 
 Les argüides explicitacions es centren en els següents punts:   
 
 a) Els formigons de neteja, utilitzats per a la anivellació de les bases de les sabates, per el reblert dels pous de 

fonamentació i, en general, per a resoldre el contacte dels elements armats amb el terreny, tindrà una resistència 
característica de 15.0 Mpa com a mínim, presentant una consistència plàstica o tova i un tamany màxim de l'àrid 
no superior a els 40 mm, sempre i quan la Direcció Facultativa no instrueixi el contrari. 

 
 b) Els formigons utilitzats per l'execució de tots els elements de fonamentació - sabates, riostres, lloses, murs de 

contenció, pilons, encepats, etc.- es realitzaran amb formigons de resistència característica no inferior a 25.0 
Mpa, amb consistències compreses d'entre la plàstica i la tova. El tamany màxim de l'àrid no serà superior a 20 
mm, sempre i quan la Direcció Facultativa o els documents de projecte no considerin el canvi corresponent. Per 
aquells casos en que l'execució de determinats elements de fonamentació, com puguin ésser pilots, murs 
pantalla i, en general, elements en els que llur formigonat s'executi amb l'ajuda de bombes, faci necessària una 
consistència més liquida, es podrà negociar amb la Direcció Facultativa llur canvi, sempre i quan es faci amb 
l'addició de fluidificants o superplastificants. 

 
 c) L'acer utilitzat per l'execució de l'armat dels elements de formigó serà del tipus B-500S, de límit elàstic no inferior 

a 500.0 Mpa. Els recubriments de les armadures, d'acord amb la normativa vigent, seran sempre de 40 mm., a no 
ser que la Direcció Facultativa estimi altres valors. Aquests recubriments cal observar-los en tots el casos, fins i 
tot quan s'hagi disposat una capa de formigó de neteja, per lo qual caldrà calçar convenientment les armadures 
amb els procediments que estableix el Plec de Condicions per la posada en Obra del Formigó Armat. 

 
 d) Tots els elements de fonamentació que en els plànols de projecte s'indiqui que tenen que ésser galvanitzats, 

tindran una protecció de, al menys, 25 micres de metre. 
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 e) Els elements d'acer laminat i, en general, tot l'acer que es col·loqui a obra, excepte el d'armar i el que s'especifiqui 
expressament tant en els plànols com estableixi la Direcció Facultativa, es realitzaran amb material del tipus S-
275-JR, atenent-se a les condicions establertes per la seva posada en obra, que s'especifiquen en el Plec de 
Condicions per la posada en Obra dels Elements d'Estructura Metàl·lica. 

 
 f) Els elements tipus cable, ja siguin per a l'execució d’entibaments, ancoratges i, en general, sistemes d'armat 

actiu, es realitzaran amb acer d'alta resistència o amb acers especials, amb tensions mínimes de trencament de 
180 Kg/mm2, que presentin esglaons de deformació a trencaments superiors al 3.5%. 

 
 g) Els elements d'encofrat no presentaran abonyegadures i compliran tots els requeriments que s'especifiquen en el 

Plec de Condicions de la Posada en Obra del Formigó Armat. En aquells casos en els què un determinat element 
de formigó s'executi fent servir els paraments de l'excavació com a encofrat, es vetllarà per a què en el procés de 
formigonat, realitzat amb el procediment que s'hagi previst, no es produeixin despreniments de terres. Es 
recomana, en aquest sentit, realitzar una part petita com a prova, per a verificar la validesa de la solució. 

 
4.- Execució. 
 
 A continuació es detallen, primer amb caràcter general i després de forma més especifica, les prescripcions a tenir en 

compte per a l'execució dels elements de fonamentació. 
 
4.1.- Condicions generals. 
 
 El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per a la realització dels treballs d'execució dels 

elements de la fonamentació, posant especial èmfasi en els punts que es detallen a continuació: 
 
 a) Restaran a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions públiques d'aigua, 

gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte estat de les construccions o 
elements de jardineria que pertanyin a la pròpia finca i a les contigües a l'obra. 

 
 b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que s'hagin produït per 

efecte de l'execució dels elements de la fonamentació. 
 
 c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de servei, es donarà 

avís a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució més convenient, al marge que el Contractista 
haurà de fer la previsió de poder inutilitzar-la d'immediat, retirant-la o taponant-la amb formigó. 

 
 d) S’hauran d’efectuar els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona execució dels 

treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes, a tal efecte, per la Direcció Facultativa. 
 
 e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns per a realitzar 

l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les aigües que podessin aparèixer, tant 
degudes a moviments del nivell freàtic o bé per la posició d'aquest respecte del fons de l'excavació, com per 
l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i connexió a la xarxa elèctrica general o 
la de clavegueram, en el cas corresponent. 

 
 f) En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar pel seu compte les dimensions, posició, nombre de pilons 

(en el seu cas), geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels elements de fonamentació, sense el 
vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que 
jutgi necessaris, de forma que l'Arquitecte Director, si ho considera convenient, pugui aplicar-los en l'execució de 
l'obra. 

 
 g) Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les rases i els pous de fonamentació o 

encepats, i, si estan armats, es vigilarà que les barres d'acer no tinguin adherències de fang, òxid o qualsevol 
element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb l'esmentada armadura. 

 
 h) Les armadures dels elements de formigó armat de la fonamentació no restaran en contacte directe amb el 

terreny. A tal fi, es disposarà un llit de formigó de neteja o formigó pobre, de característiques ja esmentades 
anteriorment, de gruix mínim 10 cms., a no ser que en els plànols s'especifiqui una solució alternativa.            

 
4.2.- Replanteig. 
 
 L'inici de les tasques de l'execució de la fonamentació tindrà com a punt de partida les relatives al replanteig de llurs 

elements. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts: 
 
 a) Un cop realitzat total o parcialment el moviment de terres, es procedirà a comprovar que els nivells i rebaixos 

resultants s'adaptin al replanteig de la fonamentació. 
 
 b) La senyalització del replanteig de la fonamentació es realitzarà amb mitjans perdurables, al menys mentre durin 

els treballs de moviment de terres, execució de la fonamentació i primers nivells de l'estructura, replantejant de 
nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. 

 
  A diferencia del replanteig del moviment de terres, per a senyalitzar la fonamentació serà aconsellable situar els 
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eixos dels elements estructurals que arrenquin de la fonamentació, ja siguin pilars, murs de càrrega o murs de 
contenció. Es recomana marcar amb pintura sobre la capa de formigó de neteja els esmentats eixos de 
referència. 

 
 c) El replanteig de la fonamentació es realitzarà conjuntament pel Contractista i l’Aparellador o Arquitecte Tècnic de 

l'obra. Un cop realitzat, aquest replanteig haurà d’ésser presentat a l'Arquitecte Director de l'obra, que donarà llur 
conformitat o bé ordenarà els ajustaments que consideri oportuns. 

 
 
 d) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors que li puguin ésser 

imputables. Sí existís divergència entre dos planells o documents de Projecte, el Contractista està obligat a 
comunicar aquesta a la Direcció Facultativa per a què es manifesti a favor de donar prioritat a un o altre 
document. De no fer-ho així, no podrà argumentar error en el Projecte, en el supòsit d’haver optat per la solució 
incorrecta. 

 
4.3.- Sabates aïllades. 
 
 Per l'execució de les sabates aïllades es tindran en compte les prescripcions que s'exposen a continuació: 
 
 a) Sota cap concepte es podran ajuntar dues o més sabates, malgrat llur proximitat, a no ser que, o bé s'especifiqui 

en els plànols o, per contra, així ho disposi la Direcció Facultativa. Si existeix l'impossibilitat de no poder mantenir 
les terres que separen l'àmbit de cada sabata, es disposarà, com a element substitutori, un muret de totxana, una 
làmina de pórex o un material estable que serveixi d'encofrat. 

 
 b) Les sabates s'encastaran totalment dins de l'estrat resistent, a no ser que la Direcció Facultativa estableixi el 

contrari. 
 
 c) Les armadures es disposaran en la part inferior de les sabates, amb els recobriments que s'hagin estimat, 

provistes de patilles d'ancoratge doblegades a 90°, de longitud no inferior a 20 cm, formant un engraellat regular 
de cadència i diàmetre de les barres que, si no s'indica en els plànols, serà d'un rodó de 16 mm cada 20 cms. 

 
 d) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat pel Plec de Condicions per la Posada en Obra del 

Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva dels àrids. 
 
 e) No podrà realitzar-se el formigonat de les sabates en diferents tongades, separades en el temps més de 24 

hores, que representin la generació de juntes de formigonat. En cas de preveure una separació entre les 
tongades de formigonat superior a les dues (2) hores, caldrà assabentar la Direcció Facultativa d'aquesta 
necessitat, per a que aquesta instrueixi la posició i forma de la junta de formigonat. 

 
 f) Les armadures corresponents a l'arrencada dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a l'engraellat 

de base de les sabates, disposant-les amb patilles a la base de, com a mínim, 20 cm i preveient un solapament 
per prolongació recta d'aquestes armadures amb les del pilar pròpiament dit, de longitud tal i com es prescriu en 
els plànols i Plecs de Condicions corresponents. 

 
 g) Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements vindran donades en el Plec de Condicions per 

l'execució del Moviment de Terres, en l'apartat de toleràncies admeses en l'execució de l'excavació de les rases i 
pous i per les que es detallen a continuació: 

 
   1) Dimensió del cantell total: 
     -0.0 cms. 
     +5.0 cms. 
 
   2) Dimensió del cantell útil: 
     -0.0 cms. 
     +4.0 cms. 
 
   3) Horitzontalitat del parament superior: 
     relativa 1% 
     absoluta 2% 
 
 
 
4.4.- Riostres, bigues-riostra i sabates corregudes. 
 
 En l'execució de les riostres, les bigues-riostres i les sabates corregudes es vetllarà pel compliment de les següents 

condicions: 
 
 a) Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre de les toleràncies 

admeses, especificades més endavant, sense coneixement i aprovació de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no 
es podrà variar llur posició absoluta ni relativa en referència als elements que poguessin suportar, si no és amb el 
vist i plau de l'Arquitecte Director. 
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 b) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat pel Plec de Condicions per la Posada en Obra del 
Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva dels àrids. 

 
  La forma de les juntes serà a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigó qui adopti la inclinació, eliminant, per 

tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completarà la junta es farà havent netejat amb un raspall de pues 
d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera tongada i havent aplicat una pintura a base de reïna epoxi, 
d'acord amb les condicions d'aplicació del fabricant de la mateixa. 

 
 c) En el cas de les riostres i bigues-riostra, l'empalmament de les armadures s'executarà per perllongació recta, en 

zones on no existeixin puntes d'esforç. Si no hi hagués cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al 
respecte, aquest solapament es farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o 
eixos de sabata que s'estiguin lligant. Per l'empalmament de les armadures en sabates corregudes se seguiran 
les indicacions pertinents que hagi donat la Direcció Facultativa o bé es disposaran aquestes per prolongació 
recta, amb longituds de solapament del doble del valor de la longitud d'ancoratge que correspongui pel tipus de 
formigó, acer i posició relativa de les barres en la sabata. 

 
 d) Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es notifiqui a la Direcció 

Facultativa la intenció de fer-les, amb l'objecte que instrueixi la posició, forma i condicions de les mateixes. A falta 
d’indicació al respecte, caldrà que aquestes se solucionin fora dels punts on siguin presumibles concentracions 
d'esforços importants. Com a norma general, cal establir que en el cas d’executar juntes en riostres o bigues 
riostra, es faran a una distancia d’un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos de sabates que lliguessin, i pel cas 
de sabates corregudes caldrà que sigui la Direcció Facultativa qui determini la posició de les mateixes. 

 
 e) La base d'aquests elements serà sempre horitzontal, amb les toleràncies que s'especifiquen més endavant, 

podent-se contemplar tan sols en les riostres i bigues-riostra, mai per les sabates corregudes, la introducció de 
lleugeres inclinacions. En les sabates corregudes, per corregir possibles problemes d'horitzontalitat, caldrà 
introduir esgraonaments, tal i com indiqui particularment la Direcció Facultativa. 

 
 f) L'armat d'aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals superiors i inferiors, estreps i, 

en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com s'especifica en els plànols. Per l'armat específic de les 
sabates corregudes, caldrà disposar un armament de caixa com l’especificat abans, reforçat amb rodons de 
cadència i diàmetre segons els plànols, col·locats perpendicularment a la direcció principal de la sabata, que 
tindran una longitud igual a l'ample de la renombrada sabata, més la de les patilles d'ancoratge a banda i banda 
de 20 cm, descomptant els recobriments que li pertoquin. 

  L'armat de les bigues riostra i de les sabates corregudes que conflueixin amb un altre element constructiu es 
perllongaran per dins de l'element que travin fins al parament oposat al d'incidència, respectant els recobriments 
que s'estipuli en els plànols. 

 
 
 
 g) Les armadures corresponents a l'arrancada dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a les 

armadures inferiors de les sabates, disposant-les amb patilles d'ancoratge de 20 cm com a mínim i preveient un 
solapament per perllongació recta d'aquestes armadures amb les del pilar pròpiament dit, de longitud tal i com es 
prescriu en els plànols i Plecs de Condicions corresponents. 

 
 h) Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements, vindran donades per les establertes en el Plec de 

Condicions per a l'Execució del Moviment de Terres, a l'apartat de toleràncies admeses en l'execució de 
l'excavació de les rases i pous, i per les que es detallen a continuació: 

 
   1) Dimensió del cantell total: 
     -0.0 cms. 
     +5.0 cms. 
 
   2) Dimensió del cantell útil: 
     -0.0 cms. 
     +4.0 cms. 
 
   3) Paral·lelisme entre paraments inferior i superior: 
     relativa 1% 
     absoluta 2% 
 
   4) Horitzontalitat: 
     relativa 1% 
     absoluta 2% 
 
 
4.5.- Lloses. 
 
 L'execució de les lloses de fonamentació quedarà establerta d'una banda per el Plec de Condicions de l'Execució i 

posada  en Obra del Formigó Armat i, de l'altre, pels punts que es detallen a continuació i que complementen els de 
caràcter més general ja detallats. Els referits punts són els següents: 
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 a) Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre de les toleràncies 
permeses, especificades més endavant, sense coneixement i aprovació de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no 
es podrà variar llur posició absoluta ni relativa en referència als elements que suporta - pilars i/o murs de càrrega -
, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte Director. 

 
 b) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat pel Plec de Condicions per a la posada en Obra del 

Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva dels àrids. 
 
 c) Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció Facultativa la 

intenció de fer-les, per tal que instrueixi la posició, forma i condicions de les mateixes. A falta d’indicació al 
respecte, caldrà que aquestes se solucionin fora dels punts on siguin presumibles concentracions d'esforços 
importants. Com a norma general, aquestes es faran a una distància d’un cinquè (1/5) de la llum entre pilars. 

 
  La forma de les juntes serà a uns 45°, deixant que sigui el mateix formigó qui adopti la inclinació, eliminant, per 

tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà havent netejat prèviament amb un raspall 
de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera tongada i havent-li aplicat després una pintura a 
base de resina epoxi, d'acord amb les condicions d'aplicació del fabricant de la mateixa. 

 
 
 
 d) L'armat tipus de les lloses de fonamentació consistirà en dues capes d'armadura en forma d'engraellat, realitzada 

amb barres de diàmetre i cadència segons plànols, i provistes de patilles d'ancoratge de 20 cm de longitud, a 90° 
quan aquestes arribin al perímetre de la llosa.   

  Les graelles detallades s’estendran de forma contínua en tota la superfície de la llosa, descomptant els 
recobriments corresponents. 

 
  Tant l'armadura de la graella superior com la de la inferior s'organitzarà en dues capes, una per l'armadura 

longitudinal i l'altra per la transversal, incloent-hi en cada una d'elles l'armat bàsic i el de reforç. 
  Aquest armat es completarà amb les creuetes de punxonament, que es col·locaran a totes les interseccions amb 

els pilars, amb altres elements de suport puntual o quan s’indiqui en els plànols. Aquestes restaran embegudes 
en el cantell de la llosa. Tanmateix l’armat de la llosa es completarà amb un congreny perimetral. 

  L'armadura de la llosa pròpiament dita - la dels engraellats -  se situarà per l'exterior de les jàsseres embegudes. 
  El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jàsseres embegudes, serà el 

que es detalla en el Plec de Condicions per la posada en Obra del Formigó Armat. 
 
 e) El solapament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de llosa i la de les jàsseres embegudes 

s'executarà per prolongació recta en les zones on no hi hagi concentracions d'esforç. Si no hi ha cap instrucció 
especifica de la D.F. al respecte, aquest solapament es farà de manera que el seu eix sigui a un cinquè (1/5) de 
la llum entre pilars o eixos dels elements que transmetin càrrega. 

 
 f) La base de recolzament de la llosa serà sempre horitzontal, amb les toleràncies que s'especifiquen més 

endavant. En els casos en els que es plantegin problemes d'horitzontalitat, podran introduir-se esglaonaments 
segons indicació concreta de la Direcció Facultativa. 

 
 g) Les armadures corresponents a l'arrencada dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a les 

armadures de la graella inferior de la llosa, disposant-les amb patilles d'ancoratge a la base de 20 cm com a 
mínim, i preveient un solapament per perllongació recta d'aquestes armadures amb les del pilar pròpiament dit, 
amb longitud segons especificacions indicades en els plànols i Plecs de Condicions corresponents. 

 
 h) Les toleràncies admeses en l'execució de les lloses vindran donades, d'una banda, per les establertes en el Plec 

de C. per l'Execució del Moviment de Terres, en l'apartat de toleràncies admeses en l'execució de l'excavació de 
les rases i pous i, de l'altre, per les que es detallen a continuació: 

 
   1) Dimensió del cantell total: 
     -0.0 cms. 
     +5.0 cms. 
 
   2) Dimensió del cantell útil: 
     -0.0 cms. 
     +4.0 cms. 
 
   3) Paral·lelisme entre paraments inferior i superior: 
     relativa 1% 
     absoluta 2% 
 
   4) Horitzontalitat: 
     relativa 1% 
     absoluta 2% 
 
 
4.6.- Fonamentacions semiprofundes. Pous. 
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 Per a l'execució dels elements de fonamentació semiprofunda o pous de fonamentació es tindran en compte les 
següents prescripcions complementàries, a més de les de caràcter general detallades anteriorment: 

 
 a) Aquest tipus de fonamentació quedarà organitzat mitjançant dos nivells clarament diferenciats. El primer el 

constituiran els elements pou pròpiament dits; el segon, un conjunt de sabates i riostres recolzades directament 
sota els elements del primer nivell. 

  Les sabates, de dimensions en planta iguals o inferiors a les del pou suportant, seran de formigó armat i, 
normalment, quedaran interconnectades per una xarxa de riostres. Per les primeres, les sabates, es tindran en 
compte les puntualitzacions fetes a l'apartat 4.3 del present i per les segones, les riostres, les que es detallen en 
el 4.4.-. 

 
 b) Els pous s'encastaran un mínim de 60 cms dins l'estrat resistent. En cap cas podran assentar-se aquests tipus 

d'elements en estrats de terreny de reblert o que tinguin característiques resistents deficients. 
 
 c) El tipus de formigó emprat per a l'execució dels pous de fonamentació s'especifica convenientment en els plànols. 

Si no es detalla, aquest formigó serà de consistència tova i de grandària màxima de l'àrid de 40 mm, no 
admetent-se el formigó ciclopi. 

 
 d) La dimensió a observar pel que fa al cantell d'aquest tipus d'elements serà com a mínim igual a la del voladís que 

tinguin respecte del pilar o element de transmissió de càrrega. Sota cap concepte el cantell d'un pou de 
fonamentació serà inferior a 60 cm, a no ser que la Direcció Facultativa estableixi el contrari. 

 
 e) Les toleràncies admeses en l'execució dels pous de fonamentació vindran donades per les establertes en el Plec 

de Condicions per l'execució del Moviment de Terres, a l'apartat de toleràncies admeses en l'execució de 
l'excavació de les rases i pous, i per les que es detallen a continuació: 

 
   1) Dimensió del cantell total: 
      -5.0 cms. 
     +10.0 cms. 
   2) Dimensió del cantell útil: 
      -0.0 cms. 
      +4.0 cms. 
   3) Horitzontalitat del parament superior: 
     relativa 1% 
     absoluta 2% 
 
4.7.- Pilons. 
 
 El present subapartat estableix les condicions específiques per a l'execució de les tipologies de pilons contemplades per 

la "Norma Tecnològica de la Edificación (N.T.E.)", Normes NTE-CPP i NTE-CPI, amb lleugeres variants. 
 Aquestes tipologies corresponen a les següents: 
 
 * Pilons prefabricats:     CPP-1. 
 * Pilons amb camisa perduda:   CPI-1. 
 * Pilons de desplaçament:   CPI-2, amb puntassa. 
                                    CPI-3, amb tap de graves. 
 * Pilons d'extracció:    CPI-4, de camisa recuperable. 
                                 CPI-5, de camisa perduda. 
 * Pilons perforats:     CPI-6, amb llots bentonítics. 
 * Pilons barrinats:     CPI-7, sense entubació. 
                                      CPI-8, formigonat per el tub central de la barrina. 
  
 Condicions específiques: 
 
 a) L'execució dels pilons es realitzarà tal i com es detalli en els plànols de projecte o determini la Direcció 

Facultativa, no estant facultat el Contractista per a alterar el tipus, el nombre, la posició o el diàmetre dels 
mateixos. 

 
 b) Els pilons prefabricats o de clava seran elements lineals de directriu recta, composada per un o diferents trams de 

secció transversal constant, circular o poligonal, amb un element especial a la punta o puntassa, per permetre llur 
clava. El material haurà d’ésser o bé formigó armat o bé d’acer laminat. Si és de formigó, llur resistència 
característica no serà inferior a 35.0 Mpa i l'acer utilitzat per a armar-lo serà del tipus B-500-S, a menys que la 
Direcció Facultativa instrueixi alguna variació al respecte. 

  Hauran de portar una identificació en la qual s'hi reflecteixi el fabricant, la data de fabricació i la sèrie a la qual 
correspon. 

  El piló serà capaç de suportar les operacions corresponents al transport, manipulació i clava, de forma que no es 
produeixin trencaments ni fissures més grans de 0.15 mm. A més, no presentarà fletxes superiors al 1/300 de la 
seva longitud, ni guerxaments locals més grans del 1.0%. 

 
  Si el piló es realitza en diferents trams, el sistema d'empalmament haurà d’ésser aprovat per la D.F., que vetllarà 

per que aquest sistema garanteixi el comportament del conjunt com si fos un sol element. La puntassa pot ésser 
normal o bé especial. La normal, que s'utilitzarà per a l'execució de pilons en terreny normal, estarà 
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confeccionada amb acer o formigó i la punta tindrà una geometria que permeti la clava sense problemes; 
l’especial s'utilitzarà per l'execució de pilons recolzats en roca i, si la D.F. no estableix cap condició concreta al 
respecte, estarà composada per un cilindre d'acer massís tractat convenientment per a evitar llur aixafament, de 
60 mm de diàmetre, que tindrà una resistència igual a la del piló. 

  L'armat d'aquest tipus de piló consistirà en una sèrie de barres longitudinals, disposades una a cada vèrtex de la 
secció poligonal o sis barres, com a mínim, si aquest té secció circular, lligades per una sèrie d'estreps, de 
diàmetre i cadència segons plànols, que s’estendran al llarg de tot el desenvolupament del piló. 

 
  El procediment per a realitzar la clava o el martinet haurà d’assegurar la penetració vertical, amb les toleràncies 

que es detallen posteriorment, i estarà provats de massa de caiguda lliure o de doble efecte o Diesel i guies. 
Entre aquesta massa i el cap del piló es disposarà un element amortidor de fusta de roure o algun material elàstic 
i un casc provist d'ales laterals que llisquin per les guies del martinet. 

  Els pilons es clavaran en el terreny fins la profunditat que s'hagi previst en el projecte, refrentada pel contracop 
(rebuig) que s'estimi per a cada cas. Si, arribada la profunditat prevista, no es presentés el contracop desitjat o 
aquest es donés abans d'haver clavat la totalitat de piló prevista, es notificarà d'immediat a la Direcció Facultativa 
per a que falli sobre les instruccions pertinents. 

  L'ordre de clava dels pilons correspondrà, en el cas de realitzar-la en terreny de tipus granular, a fer primer els 
pilons interiors de l'edifici i després procedint a la clava dels més pròxims en els ja realitzats; en terreny de tipus 
cohesiu, l'ordre de la clava podrà ésser qualsevol. 

 
 c) De cada piló clavat es realitzarà un comunicat, on s'hi farà constar la data d'execució, la profunditat 

d'encastament i una síntesi del procés de clava: característiques dels estrats travessats, variacions en la 
freqüència dels cops necessaris per a clavar-lo i referències d'haver assolit el contracop, així com qualsevol dada 
que documenti la disconformitat de la seva execució real amb la prevista. 

 
 d) Els pilons fets in situ seran elements verticals, executats mitjançant les tècniques que en cada cas es determinin, 

realitzats amb formigó armat de resistència característica no inferior a 25.0 Mpa, consistència plàstica o tova i 
grandària màxima de l'àrid de 20 mm. La consistència podrà ésser fluida sempre i quan s'aconsegueixi amb 
addició d’additius, segons s'especifica en el Plec de Condicions de la posada en Obra del Formigó Armat.     

  
 e) Les camises metàl·liques, recuperables o no, utilitzades en l'execució dels pilons tindran un gruix de xapa igual o 

superior a 4 mm; llur material tindrà un límit elàstic de, al menys, 2.600 Kg/cm2. En els casos en els que la camisa 
sigui recuperable, el procediment utilitzat per a realitzar llur extracció assegurarà que com a mínim existeixi 
sempre, un solapament de la camisa i la massa de formigó fresc de dos diàmetres o un metre, la més restrictiva 
de les dues. 

 
f) Les puntasses utilitzades per l'execució de pilons, de desplaçament - tipus CPI-2, CPI-3 o similars - podran ésser 

d'acer, de formigó prefabricat, o un tap de graves, que restaran encastades un mínim de 3 diàmetres dins de la 
camisa utilitzada per executar el piló. 

 
g) Per l'execució dels pilons d'extracció, caldrà que es vetlli per l'estabilitat de les parets laterals de la perforació. Per 

aquest motiu, caldrà que es prevegi l'ús de camises metàl·liques perdudes o recuperables, o be l'ús de llots 
tixotròpics. En aquest últim cas, el formigonat es realitzarà amb un sistema ascendent - introducció d'una beina 
fins el fons del piló per la qual s'injectarà el formigó -, utilitzant un formigó de consistència fluida, aconseguida 
mitjançant l’ús d’additius, dels quals la Direcció Facultativa fixarà les proporcions. 

  Si s'opta per l'execució d'aquest tipus de piló sense l'ús de camises metàl·liques o llots bentonítics, caldrà que les 
perforacions no estiguin obertes més de 48 hores, no essent permès d'executar una perforació a una distància 
inferior a els 3 diàmetres d'una altra oberta i no formigonada. 

  És permet l'ús del trepan o martell trencador, prèvia comunicació a la Direcció facultativa de la necessitat de fer-
los servir, aportant documentació i característiques del procediment escollit per a realitzar-los. 

 
 h) Per a l'execució dels pilons barrinats, caldrà que abans de procedir a la seva construcció el Contractista s'hagi 

assabentat de la viabilitat de realització, en funció de la potència dels mecanismes que utilitzarà en el 
desenvolupament dels treballs i la morfologia del subsòl. 

 
 i) Els recobriments a garantir de les armadures en aquest tipus de piló -barrinat- seran els que s'estableixen amb 

caràcter general i que permetin la introducció de les armadures en la perforació ja plena de formigó. 
 
 j) Les armadures dels pilons fets in situ tindran un mínim de 6 barres longitudinals i cèrcols com a armament 

transversal i seran d'una llargada igual a la del piló, excepte en els pilons tipus CPI-8 que seran d'una llargada tal 
que es garanteixi que, un cop realitzat el piló i conclòs llur encepat, restin un mínim de sis metres (6.00) lliures de 
piló, armat convenientment per sota del nivell inferior de l'encepat. Per aquest tipus de piló caldrà que les 
armadures es dobleguin a la punta formant un con, i que es soldin en el punt de trobada, amb l'objectiu de facilitar 
la introducció de l'armat. 

 
 k) Els pilons fets "in situ" tindran una llargada lliure mínima - distància entre la punta i la cota inferior del encepat- de 

sis metres (6.00), determinant llur llargada en cada cas, i, a menys que la Direcció Facultativa autoritzi altres 
criteris, assegurant un encastament de quatre (4) diàmetres en terrenys coherents o argilosos i de vuit (8) en els 
de tipus granular. 

 
 l) Caldrà preveure en qualsevol tipus de piló, excepte en els d'acer, un escapçat mínim de 1 diàmetre, per la qual 

cosa s’hauran de deixar les llargades d'armadura i les longituds de piló suficients perquè, un cop escapçat, es 
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compleixin les condicions de llargada mínima argüides amb anterioritat. 
 

m) Les toleràncies admeses en l'execució dels pilons quedaran fixades pel detall dels següents punts: 
 

  1) Diàmetre: relatiu    +10.0 cms. 
                    -0.0 cms. 
 
     Absolut   + 5.0 cms. 
        - 0.0 cms. 
 
  2) Profunditat: ± mig diàmetre de piló o 
     ± 30.0 cms. 
 
  3) Verticalitat: 1.0% 
 
  4) Longitud d'armament dels pilons CPI-8: ± 10.0 cms. 
 
  5) De replanteig: les desavinences amb el projecte es classifiquen com: 
 
   Acceptables:  Quan no excedeixin de 5 cm, respecte als pilons contigus i/o 10 cm quan la 

desviació sigui a nivell de tot el grup de pilons o encepat. En aquest cas es 
notificarà verbalment a la Direcció Facultativa, sense preveure cap modificació de 
projecte. 

 
   Importants:  Quan no excedeixin de 15 cm, respecte als pilons contigus i/o 20 cm quan la desviació 

sigui a nivell de tot  el grup o encepat. En aquest cas caldrà informar d'immediat a 
la Direcció Facultativa perquè aquesta instrueixi el reforç dels encepats i/o riostres 
que permetin d’absorbir la desviació. 

 
   Inacceptables:  Quan sobrepassin les anteriors toleràncies. Caldrà informar a la Direcció 

Facultativa perquè aquesta disposi els reforçaments dels elements que estimi 
oportuns o ordeni l'execució de nous pilons. 

 
4.8.- Micropilons. 
 
 El present subapartat es refereix a les condicions especifiques per l'execució dels micropilons. Es detallen a continuació 

les condicions a seguir tant per l'execució de micropilons de clava com de perforació. 
 
 a) El Contractista estarà obligat a presentar a la Direcció facultativa la documentació que aquesta sol·liciti referent al 

tipus de micropiló, sistema d'execució, capacitats de càrrega estructural garantides, seccions transversals dels 
elements que el constitueixin, i característiques dels materials que tingui intenció d'utilitzar, amb l'objectiu que 
l'Arquitecte Director de l'obra doni el vist i plau al sistema o faci les consideracions que cregui oportunes. 

 
 b) Si no s'instrueix cap condició especial, els materials utilitzats per a la realització del micropiló se cenyiran a les 

prescripcions  que s'han indicat a l’apartat 3er del present Plec de Condicions. 
 
 c) En cas d'utilitzar micropilons de perforació basats en la introducció en el terreny d'una beina metàl·lica continua o 

no i recuperable, caldrà que es garanteixi per escrit la forma prevista d'extracció de la beina, essent necessari que 
es compleixi sempre que el nivell de formigonat quedi com a mínim un metre (1.0 m) per sobre del nivell inferior 
de la beina més profunda. 

 
 d) El sistema utilitzat per a realitzar la clava o la perforació del piló serà tal que permeti saber quan s'ha assolit una 

profunditat que garanteixi la capacitat portant del piló de projecte. Si es fes servir un sistema que no contemplés 
aquesta condició com, per exemple, sistemes de rotació refrigerada per aigua o similars, serà condició 
indispensable que el Contractista vagi contrastant la posició de l’estrat resistent mitjançant algun procediment 
paral·lel d'anàlisi de la capacitat portant del terreny. 

 
 e) La composició dels morters que constitueixen  els micropilons podrà ésser de veurada de ciment Portland o bé 

una barreja de ciment Portland i sorra, amb una dosificació de ciment en pes no inferior als 600 Kg/m3 de morter. 
 
 f) La col·locació del morter de sorra o la veurada de ciment en l'interior del micropiló es farà per injecció, mai per 

caiguda lliure, a una pressió a estimar en cada cas, però mai inferior a les 3 atmosferes. 
 
 g) Les toleràncies admeses en l'execució dels micropilons quedaran fixades pel detall dels següents punts: 
 
  1) Diàmetre:  relatiu  +5.0%  
            -0.0% 
      absolut +10.0 mm. 
          -0.0% 
  2) Profunditat: ± tres diàmetres. 
          ± 40.0 cms. 
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  3) Verticalitat: 1.0% 
 
  Adoptant la condició més restrictiva. 
 
 h) Els criteris per la classificació dels desviaments del replanteig dels micropilons seran els mateixos que els 

detallats pel cas anterior. 
 
4.9.- Encepats i grups de pilons. 
 
 Per l'execució dels encepats se seguiran les prescripcions que es detallen a continuació: 
 
 a) Sota cap concepte es podran ajuntar dos o més encepats, malgrat llur proximitat, a no ser que o bé s'especifiqui 

en els plànols o, per contra, així ho disposi la Direcció facultativa. Sí no es possible mantenir les terres que 
separen l'àmbit de cada encepat, es disposarà, com element substitutori, un muret de totxana, una làmina de 
pórex o un material estable que pugui servir d'encofrat. 

  Quan entrin en contacte dos encepats de dimensions particulars diferents i així es manifestés en els plànols dels 
fonaments, el cantell de l'element resultant de la intersecció serà el corresponent al que el tingués major. 

 
 b) L'armat dels encepats consistirà, tret dels encepats de dos pilons, en una armadura bàsica i una de reforç que es 

col·locarà a la part inferior dels encepats, amb els recobriments que s'hagin estimat, provistes de patilles 
d'ancoratge doblegades a 90° de longitud no inferior a 20 cms. L'armat bàsic consistirà a un engraellat regular de 
cadència i diàmetre de les barres que, si no queda indicat en els plànols, serà d'un rodó de 16 mm cada 20 
centímetres; l'armat de reforç unirà els caps dels pilons de la forma indicada en els plànols, sobrepassant els 
pilons i estarà provista de patilles d'ancoratge idèntiques que les de l'armat bàsic. 

  L'armat dels encepats de dos pilons s'organitzarà com si es tractés d'una armadura de jàssera - veure Plec de 
Condicions de la posada en Obra del Formigó Armat- es a dir, mitjançant una caixa confeccionada amb 
armadures longitudinals provistes de patilles d'ancoratge a 90°, de longitud no inferior a 20 cm i cèrcols 
d'armadura transversal. 

 
 c) El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat per el Plec de Condicions per la posada en Obra del 

Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva dels àrids. 
 
 d) No podrà realitzar-se el formigonat dels encepats en diferents tongades separades en el temps més de 24 hores, 

que representin la generació de juntes de formigonat. En cas de preveure una separació entre les tongades de 
formigonat superior a les dues (2) hores, caldrà assabentar a la Direcció Facultativa d'aquesta necessitat, per que 
instrueixi la posició i forma de la junta de formigonat. 

 
 e) Les armadures corresponents a l'arrencada dels pilars quedaran recolzades i perfectament lligades a l'engraellat 

de base dels encepats, disposant-les amb patilles d'ancoratge a la base, de, com a mínim, 20 cm i preveient un 
solapament per prolongació recta d'aquestes armadures amb les del pilar pròpiament dit, de longitud tal i com es 
prescriu en els plànols i Plecs de Condicions corresponents. 

 f) La separació dels eixos de piló en un grup serà de 2.5 vegades llur diàmetre. Les distàncies mesurades en planta 
de qualsevol parament de l’encepat al perímetre dels pilons seran, com a mínim, de 25 cms. 

 
 g) Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements vindran donades per les establertes en el Plec de 

Condicions per l'execució del Moviment de Terres, en l'apartat de toleràncies admeses en l'execució de 
l'excavació de les rases i pous i per les que es detallen a continuació: 

 
   1) Dimensió del cantell total:  -0.0 cms. 
         +5.0 cms. 
 
   2) Dimensió del cantell útil:  -0.0 cms. 
         +4.0 cms. 
 
   3) Horitzontalitat del parament superior: 
 
         relativa 1% 
         absoluta 2% 
 
4.10.- Murs de contenció. 
 
 Per l'execució dels murs de contenció seran vàlides totes les especificacions de tipus general detallades en 

l'encapçalament d'aquest quart apartat, a més de les que es detallen a continuació, de caràcter més particular. 
 
 a) El gruix dels murs de contenció de terres no serà mai inferior a 25 cms., a no ser que en els plànols o la Direcció 

Facultativa determinin el contrari. Tanmateix, aquests murs es realitzaran per tongades no superiors a 4.0 metres 
d'alçada i deixant juntes de formigonat vertical cada 12.0 metres, sempre i quan la Direcció Facultativa no 
instrueixi el contrari. 

 
 b) L'armat d'aquest tipus d'element consistirà en dos engraellats disposats un cada cara del mur, formats per barres 

de diàmetre i cadència segons els plànols de projecte. Aquest armat es completarà per un congreny en la 
coronació que, si s'hi encasta un forjat, quedarà embegut en el gruix del mateix. 
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  L'execució del mur començarà per a la realització de la sabata correguda, atenent a les condicions detallades, per 

aquest tipus d'elements, en el subapartat 4.4.-, deixant les armadures d'espera precises amb les longituds de 
solapament que s'indica en el Plec de Condicions per la posada en Obra del formigó Armat. 

 
  Quan en el mur de contenció s'hi encasti un forjat, es deixaran les armadures necessàries per a garantir la 

transmissió d'esforços entre els dos elements. En aquests casos, el congreny de coronació, que pertany també al 
forjat, es formigonarà al mateix temps que s'executi aquest últim, mai deixant les esperes en el mur pel lateral, a 
no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 

 
 c) El reblert de l’extradós dels murs de contenció s'executarà un cop realitzades totes les estructures que incideixen 

en ell, és a dir, riostres, forjats, lloses, bigues, etc. Aquest reblert es podrà fer efectiu quan el formigó del mur i el 
de les estructures abans esmentades tinguin unes edats que permetin desenvolupar més del 75% de l’esforç pel 
que han estat calculats. En aquest sentit, es prohibeix el reblert de l’extradós dels murs quan els esforços que 
aquest generaria actuessin sobre elements de formigó d’edats inferiors als 15 dies. 

 
  En els casos que s'autoritzi el reblert de l’extradós del mur abans d'executar els forjats, el Contractista tindrà cura 

de no emmagatzemar material sobre els reblerts. 
 
 d) Els murs de contenció es drenaran convenientment, dissenyant la tècnica d'evacuació de l'aigua atenent a que en 

el moment de realitzar el reblert, aquest sistema sigui ja efectiu. 
 
 e) En el moment de formigonar la pantalla, es vetllarà perquè la superfície de contacte entre sabata i mur 

pròpiament dit estigui perfectament neta. 
 
 f) Es garantirà l'encastament adequat de la sabata del mur en l'estrat resistent o en el terreny natural, fins i tot si el 

mur es recolza mitjançant un sistema de pilotatge. 
 
 g) Les toleràncies admeses en aquest tipus d'element son les següents: 
 
  1) Cantell total: +5.0 cms. 
      -0.0 cms. 
 
  2) Cantell útil:  +2.0 cms. 
       -0.0 cms. 
 
  3) Desploms:  globals 1% o 5 cms. 
      locals     2.0 cms. 
 
4.11.- Murs pantalla i sapilons. 
 
 Les condicions específiques corresponents a l'execució dels murs pantalla i dels sapilons queden definides en els 

següents punts: 
 
 a) Els plànols de projecte o la Direcció Facultativa explicitarà el procés constructiu a seguir per l'execució del mur 

pantalla. En el seu defecte, el Contractista caldrà que demani aquest procés a la Direcció Facultativa. 
 
 b) No podran canviar-se els sistemes d'apuntalament del mur previstos per les fases intermèdies de l'execució, si no 

és per ordre directa de la Direcció Facultativa. 
 
 c) Abans de procedir a l'execució dels murs pantalla, caldrà haver realitzar els murets guia corresponents. Aquests 

es correspondran en dimensió i característiques a la tecnologia especifica a utilitzar, però en cap cas seran 
menors d'un ample de 15 cm i una alçada de 70 cm. Es disposaran a banda i banda de la rasa per a executar el 
mur, amb una folga mínima de 2.0 cm i màxima de 5.0 cm per a permetre la introducció de la cullera d'excavació. 
L'armadura d'aquests murets serà la mínima geomètrica que especifica la EHE-08. 

 
 d) L’excavació es regirà pel Plec de Condicions de l'Execució del Moviment de Terres, essent necessari que la 

cullera d'excavació tingui com a màxim un ample de 2.50 metres. No obstant podran, realitzar-se excavacions per 
dames més amples que, sota cap concepte, seran superiors als 5.00 metres, si així ho fa constar la Direcció 
Facultativa en el llibre d'ordres de l'obra. La mida referida vindrà donada pels plànols i aquesta serà la que tindrà 
vigència en la realització del projecte. 

  No s'admet l'execució de l'excavació dels murs pantalla mitjançant maquinària no adequada, com puguin ésser 
retroexcavadores o bivalves. 

  Els gruixos dels murs i, per tant, les mides corresponents de la cullera seran, com a mínim, de 45 cms. 
 
 e) A mida que es vagi realitzant l'excavació, s'aniran comparant els materials que vagin sortint amb els que, d'acord 

amb l'Assaig Geotècnic, haurien de sortir. Si existís una desavinença entre els dos, no tant sols de tipus de 
terreny sinó de gruixos dels diferents estrats, es comunicarà immediatament a la Direcció Facultativa perquè 
aquesta instrueixi les actuacions pertinents. 

 
 f) L'execució de les dames que constitueixen el mur es realitzaran de forma altercada, és a dir, un cop feta una 

dama no es podrà fer la immediatament pròxima fins passats, al menys, 72 hores després del seu formigonat, a 



1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa 
| PLEC CONDICIONS. ESTRUCTURA – FONAMENTS. | 11/18 

no ser que s'utilitzin formigons d'enduriment accelerat. En aquest casos l'Arquitecte Director establirà el moment a 
partir del qual serà possible realitzar la dama contigua a una ja executada. 

  L'excavació general, motiu per el qual s'hauria executat el mur pantalla, no es farà fins que no hagi passat un 
mínim de 28 dies després del formigonat de l'últim element de mur, inclosa la jàssera de coronació, a no ser que 
es realitzi un estudi complementari d'entrada en càrrega del mur, i/o de fraguat dels formigons. En aquests casos 
la Direcció Facultativa determinarà els terminis d'excavació. 

 
 g) El Contractista garantirà l'estabilitat de les terres en el procés d'execució del mur, utilitzant, si fos necessari o ho 

establís la Direcció Facultativa, llots bentonítics. Si s'utilitzen, el procés de formigonat estarà basat en un sistema 
ascendent, començant a formigonar per la part baixa del mur mitjançant una entubació, utilitzant per aquest motiu 
un formigó de consistència líquida, aconseguit mitjançant la incorporació d’additius fluidificants en la barreja de 
consistència plàstica. 

 
 h) Per a l'excavació es podrà utilitzar el trepan de forma restringida, notificant per endavant a la Direcció Facultativa 

la necessitat del seu us si no s'ha previst aquest sistema en el projecte. 
 
 i) El formigó utilitzat per l'execució d'aquests elements serà, com a mínim, de resistència característica 25.0 Mpa, 

amb una consistència plàstica, que podrà ser tova o líquida amb la incorporació d’additius fluidificants, i una 
grandària màxima de l'àrid de 20 mm. 

 
 j) Es garantirà el manteniment del disseny inicial de les juntes entre dames o el que es pacti amb el Contractista. Si 

aquest proposa el canvi, caldrà que presenti a la Direcció Facultativa una documentació que el justifiqui 
tècnicament. 

 
 l) L'armat d'aquests elements consistirà en una gàbia d'armadura constituïda per unes barres verticals i uns cèrcols 

i estreps, tal i com es detalla en els plànols. Les armadures, per el seu muntatge, aniran provistes d'uns elements 
que permetin realitzar llur aixecament i posada en obra, sense que en aquest procés es produeixin deformacions 
ni distorsions de la geometria de la gàbia. Una gàbia constituirà l'armat d'una, i només una, dama de mur. 

 
 m) Completarà l'execució del mur pantalla la jàssera de coronació, per la qual hauran de respectar-se les 

particularitats destacades en el subapartat 4.4.- del present, referent a l'execució de riostres, bigues-riostra i 
sabates contínues, especialment en allò que es refereix a la col·locació de les esperes dels pilars que arrenquen 
d'aquesta. 

 
 n) El Contractista estarà obligat a redactar un comunicat de l'execució de les dames del mur pantalla, especificant 

data de l'excavació i del formigonat, profunditats assolides i totes aquelles incidències anòmales respecte de les 
previsions fetes en el Projecte. 

 
 o) Les toleràncies a observar en aquest tipus d'element corresponen a les següents: 
 
  1) Cantell total: +5.0 cms. 
       -2.0 cms. 
 
  2) Cantell útil:  +2.0 cms. 
       -1.0 cms. 
 
  3) Desploms:  globals 1% o 2 cms. 
      locals     4.0 cms. 
 
  4) Dimensió de la clava: ± 10.0 cms. 
 
 p) Per l'execució dels sapilons seran vigents les mateixes condicions que per l'execució de les dames de mur 

pantalla, amb l’excepció que no serà precís disposar d'un procés constructiu particular, ni necessari preveure una 
jàssera de coronació, que haurà de ser substituïda per un element d'encepat, segons detall en el plànols adjunts. 

 
 q) Quan l'excavació de les dames dels murs o els sapilons es faci mitjançant llots bentonítics, es descapçaran una 

profunditat de la meitat del seu cantell, aproximadament, amb l'objecte de fer solidaris aquests elements amb les 
jàsseres de coronació o encepats, respectivament. Si l'excavació ha estat feta sense aquest medi auxiliar, llavors 
es procedirà a la neteja exhaustiva de la coronació de les dames abans de formigonar els elements superiors. 

 
  En referència al descapçat, es podran utilitzar mètodes per eliminar el formigó superior quan aquest encara sigui 

fresc, presentant el protocol d'execució a la D.F. amb la suficient antelació perquè aquesta pugui aprovar-la, si 
s'escau. 

 
4.12.- Tablestacats. 
 
 Per l'execució dels elements de tablestacat caldrà observar les condicions bàsiques i les específiques que a continuació 

es detallen. 
 
 a) Els elements de tablestacat tindran caràcter provisional, a no ser que la Direcció Facultativa decideixi el contrari. 
 

b) Els materials a utilitzar podran ésser o bé formigó o bé acer laminat. 
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 c) En qualsevol cas, caldrà que els elements de tablestacat estiguin provistos d’unes puntes suficientment adients i 

tinguin la suficient resistència per tal de permetre llur clava sense problemes. Si l'element és de formigó, la 
puntassa serà d'acer, a no ser que la Direcció facultativa instrueixi el contrari. 

 
 d) En general, es compliran els requisits exigits per a l'execució dels pilots prefabricats, especialment en el que fa 

referència a les precaucions per a l'execució de la clava. 
 
 e) El Contractista haurà de presentar una documentació referent al tipus de tablestacat que pensa utilitzar, 

procediments de clava i característiques tècniques afins, per tal de que la Direcció Facultativa doni el seu vist i 
plau. 

 
 
4.13.- Ancoratges. 
 
 En l'execució dels elements d'ancoratge caldrà que es compleixin, a més de les bàsiques, les següents prescripcions 

específiques: 
 
 a) En el cas de que hagin estat definits en projecte, amb la suficient antelació, el Contractista facilitarà a la Direcció 

Facultativa la relació del tipus d'ancoratges adients per a solucionar totes les casuístiques de l'obra, dels quals 
aquesta seleccionarà els que estimi més oportuns. 

 
 b) Concretada la tipologia d'ancoratge segons el protocol anterior, la Contracta dimensionarà tots els components 

dels elements (placa d'ancoratge, longitud de la zona lliure, longitud de la zona de seguretat, longitud de la zona 
activa i secció d'acer), a partir de les dades de tensió aportades en els documents de projecte adjunts. Aquest 
dimensionament es farà considerant un coeficient de seguretat de valor 2.5 pels ancoratges de caire provisional i 
de 3.0 pels de caire permanent. 

 
 c) Abans de l'execució de l'obra i amb la suficient antelació, el Contractista presentarà la Direcció Facultativa plànols 

replantejant tots i cadascun dels ancoratges que són previstos d'executar en projecte, a l'efecte de que no hi hagi 
cap interferència amb els elements adjacents: serveis públics, elements constructius, fonamentacions o 
edificacions veïnes, etc. 

 
 d) El procés de perforació servirà, a més d'executar l'ancoratge, per a corroborar l'Assaig Geotècnic. Per tant, caldrà 

portar un control dels materials que es vagin travessant, en quant al seu gruix, i característiques mecàniques més 
rellevants. Les desavinences que es detectin respecte l'Assaig es notificaran d'immediat a la Direcció Facultativa. 

 
 e) Si per alguna raó un ancoratge no podés assolir la llargada estimada en projecte o, un cop assolida aquesta, 

l'estrat de sòl esperat no hagués aparegut, caldrà notificar-ho a la Direcció Facultativa immediatament, sense 
procedir, en qualsevol cas, a llur formigonat. 

 
 f) El formigonat de l'ancoratge es realitzarà per injecció de veurada de ciment Portlant o de morter de sorra, amb 

una dosificació mínima de ciment per metre cúbic de 600 Kg. i una relació aigua/ciment A/C no superior a 0.4. 
Tanmateix, el tipus de ciment serà I-45 i el morter assolirà una resistència característica, fck, de 45.0 Mpa, de 
manera que al setè dia n'assoleixi una de 30.0 Mpa. El grau de consistència el determinarà el Contractista, afegint 
a la mescla resultant els superfluidificants precisos, els quals no es dosificaran per sobre del 2% en pes. 

 
 g) L'acer, per a l'execució dels elements sotmesos a tracció, serà d'alta resistència, tal i com s'especifica en la 

descripció de materials, en l’apartat 3er del present Plec. Els cables, tendons o elements en tracció seran d'una 
sola peça en llargada. No s'admet cap tipus de mecanisme d'empalmament de filferros. 

 
 h) Els ancoratges que s'executin amb caràcter permanent es solucionaran de tal manera que es garanteixi la 

protecció total dels elements d'acer que els hi son inherents, especialment en el tram lliure del mateix. En aquest 
sentit el Contractista presentarà a la Direcció Facultativa diverses propostes perquè aquesta esculli la que estimi 
més convenient. 

 
 i) El sistema de perforació i de retenció dels cables caldrà que sigui estanc, especialment en aquells casos en els 

que el cap de l'ancoratge se situï per sota del nivell freàtic. El contractista haurà de preparar diverses alternatives 
perquè la Direcció Facultativa estimi la solució més idònia. 

 
 j) Les perforacions es faran amb la inclinació que fixen els documents de projecte. Si no queda especificat en els 

plànols, aquesta inclinació no serà mai inferior a 10°. 
 
  Un cop feta la perforació, caldrà netejar exhaustivament aquesta. En aquest sentit, la perforació serà sempre 

superior en 50 cms respecte l'especificat en els documents de projecte, amb l'objecte de donar cabuda als 
materials residuals de la perforació que resulti impossible de remoure. 

 
  El procés de col·locació de beines i la injecció es farà de forma immediata a la perforació. En cap cas es deixarà 

passar més de 8 hores. 
 
 k) La longitud lliure dels ancoratges es materialitzarà amb un recobriment dels cables amb beines de polipropilè o 

polietilè, engreixant els cables en el seu interior. 
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 l) La injecció es farà de forma continua i sense interrupcions. Quan per algun motiu s'hagi d'interrompre el 

formigonat en un ancoratge, es netejarà immediatament la perforació i es formigonarà de nou. Si el temps 
transcorregut ha estat suficient perquè s'esdevingui l'inici del fraguat, llavors s'invalidarà l'ancoratge i se’n farà un 
de nou. 

  La pressió d'injecció serà com a mínim de 5 Kg/cm2. 
 
 l) El procés de tensat el farà personal tècnic qualificat. La longitud dels cables serà tal que un cop col·locats i 

tensats sobresurtin del cap més de 50 cms. Si fos preceptiu el tall de determinats ancoratges, aquest es farà 
mitjançant disc, mai amb soplet. 

 
 m) Un cop tensats, els caps d'ancoratge quedaran perfectament protegits amb pintures adients. 
 
 n) El protocol de tensat d'ancoratges es redactarà en base a les condicions següents: 
 
  Cada operació de tensat d'un ancoratge constituirà una prova simple de tensat, a excepció dels que s'hagin 

realitzat per efectuar una prova complerta de càrrega. La càrrega de prova s'especificarà amb els següents 
limitacions: 

 
 Tp = 1,15 Td 
 
  essent Td la càrrega nominal de projecte. 
 
  El procediment serà el següent: 
 
  1) S'escull una càrrega TA que verifiqui: 
 
 (0,1 . Tp) <TA < (0,2 . Tp) 
 
    Si 0,2 Tp < 10t s'adoptarà TA= 10 t. 
 
  i s'estableix un origen fix i immòbil per la mesura dels allargaments. 
 
  2) Es carrega l'ancoratge fins la càrrega Tp prenent lectura dels allargaments pels valors intermigs (0,5 . Td ) i 

Td, essent Td la càrrega del tessat. Es registra, també, l'allargament durant un interval de temps (n. ∆t) on n 
i ∆t adopten els valors definits per les proves descrites anteriorment. Es redueix després la càrrega fins TA i 
es registra el valor de ∆Lpl residual anotant les lectures corresponents a 0,5 . Td i Td al termini d'un temps 
d'observació d'un minut cada lectura. 

 
  3) Al finalitzar la realització del cicle de càrrega, aquesta es portarà fins la càrrega de tessat Td, i es bloquejarà 

l'ancoratge. 
 
 o) El sistema de posada en tensió dels ancoratges es basarà en un utillatge hidràulic multifilar, que permetrà, sense 

cap dificultat, un tessat i un posterior destensat dels ancoratges de forma separada en el temps, es a dir, sense 
solució de continuïtat. La Direcció Facultativa caldrà que doni explícitament el seu vist i plau a la solució concreta 
aportada pel Contractista. 

 
 p) El procés de destensat s'efectuarà en el moment que dictamini expressament la Direcció Facultativa, i es 

realitzarà mitjançant l'ajuda d'un gat hidràulic multifilar. Qualsevol altre metodologia de destensat caldrà sigui 
aprovada expressament per la Direcció Facultativa, reservant-se aquesta el dret de sol·licitar les proves i assajos 
que cregui oportunes per tal de aprovar-les definitivament. 

 
 
4.14.- Jet-grouting 
 
 El Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa la concreció de la metodologia i les característiques tècniques de la 

solució a realitzar, amb la suficient antelació perquè aquesta pugui esmenar-la si ho creu oportú. 
 Les metodologies genèriques admeses són les sancionades per la pràctica, les quals s’hauran de contrastar amb les 

característiques particulars del subsòl, a consultar amb l'assaig geotècnic adjunt. 
 
 En qualsevol cas, observaran les següents puntualitzacions: 
 
 a) Les tasques relatives a l'execució del Jet-grouting inclouran les relatives a les implantacions topogràfiques en el 

lloc. Aquestes contemplaran també la situació dels afloraments rocallosos i les singularitats particulars que mostri 
el terreny en cada cas. La posició de cada baricentre de perforació quedarà marcada a obra mitjançant elements 
adients. 

 
 b) El Contractista confeccionarà un llibre de registre, on es farà constar, dia a dia, els treballs realitzats i les 

observacions que tant ell com la Direcció Facultativa estimin oportuns. A l'efecte, el Contractista anomenarà un 
representant legal que serà l'encarregat de portar al dia aquest document. Aquest representant serà un tècnic 
competent. 

  El llibre de registre inclourà les fitxes de perforació que es descriuen més endavant. 
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 c) El Contractista disposarà en obra els equips necessaris per a portar-la a terme tal i com es descriu en projecte. 

En aquest sentit, els equips permetran assolir la profunditat establerta, més 5 metres suplementaris de seguretat, 
amb diàmetres de perforació no superiors a 100 mm. 

  Els equips aniran provistos d’utillatges capaços de realitzar una perforació destructiva de profunditat 1.50 mts, 
com a mínim, pel pas del varillatge a través de fonamentacions i estructures existents, així com capacitats per 
travessar els materials subjacents en el subsòl, de característiques d'acord amb les especificacions de l'assaig 
geotècnic, fins i tot bolos i llenques de roca. 

 
 d) Els equips de perforació instal·lats a obra permetran realitzar tres tipus de perforació diferent: 
 
  Perforacions amb registre: aquest tipus de perforació es realitzarà de forma explícita en aquells casos que ho 

instrueixi la Direcció Facultativa, i, implícita, en les 10 primeres columnes primeres de cada nou enclavament de 
la maquinària. En qualsevol cas mitjançant aquesta tècnica es podrà realitzar el 40% de les perforacions 
previstes. 

 
  El registre es farà de forma automàtica, amb possibilitat de fer-lo de forma manual en el punt on convingui. 

Aquest registre de paràmetres de perforació consistirà en que a tota la llargada de la perforació es realitzarà un 
registre numèric automàtic amb restitució contínua sobre registre gràfic en obra, sense possibilitat de manipulació 
i, simultàniament, sobre sistema d'enregistrament digital pel posterior tractament sobre ordinador. El registre es 
farà extensiu als paràmetres de perforació següents: 

 
1) Velocitat instantània d'avançament de la perforació amb mesura cada 10 cms (metres/hora) i escala 

clarament llegible sobre registre gràfic d'obra en qualsevol grau d'avançament. Normalment, és necessari un 
mínim de dues escales directes en obra: una per terrenys granulars i una altre per roca. 

 
  2)  Fondària total assolida per la perforació 
 
  3)  Pressió del fluid utilitzat a la perforació (aigua o aire) 
 
  4)  Par de rotació aplicat al varillatge per permetre l'avançament continu 
 
  La precisió del sistema de registre serà de 1/1000 en profunditat i del 0.5% en la mesura de les pressions. El 

Contractista haurà de lliurar a la Direcció Facultativa la totalitat dels resultats del registre a la seva sol·licitud o 
adjuntar-ho en l'informe que periòdicament li lliuri. 

  Perforacions sense registre: permetran resoldre, com a mínim, el 60% de les perforacions previstes en l'obra. No 
s'utilitzaran per l'execució de les primeres 10 columnes en un nou enclavament de la maquinària ni per la 
realització de columnes constitutives d'un camp de proves. 

  Perforacions a rotació: amb circulació d’aigua i corona de diamant amb recuperació de testimoni continu de 
diàmetre interior mínim de 80 mm. Aquest tipus de perforació es realitzarà en els casos que ho instrueixi la D.F, i 
sempre en un mínim del 1% de la perforació total de columnes. 

 
 

e) En totes les tipologies de perforació no es retirarà la maquinària de perforació sense l'autorització del responsable 
de la perforació, que no ho farà fins que no s'hagi mesurat la profunditat assolida. 

 
 f) El Contractista proporcionarà totes les dades necessàries per a realitzar els amidaments i el control dels treballs i 

per a portar a terme un estudi particular de detall en cas que la Direcció Facultativa ho estimi oportú. 
 
 g) El Contractista preveurà la desviació i el bombeig dels productes de perforació i injecció i aigües superficials o 

d'infiltració que puguin entrar dins de les perforacions i impedeixin l'execució correcta. Es prendran totes les 
mesures necessàries per evitar que l’abeurada sobrant surti fora del perímetre real de les sabates de fonaments i 
afectin al terreny exterior a la traça. 

 
 h) De cada columna realitzada, es prepararà una fitxa amb la següent documentació: 
 

1) Nom i situació de la perforació, amb coordenades topogràfiques referides a les bases conegudes. 
 
  2) Data i hora d'inici de la perforació 
 
  3) Diàmetre i profunditat teòrics 
 

  4) Naturalesa dels estrats progressivament travessats, precisant totes les variacions respecte a l'assaig 
geotècnic, fins i tot quan aquestes modificacions siguin en potències reduïdes o corresponguin a la perforació 
de detritus de perforacions anteriors. S'especificarà, a més, la constitució granulomètrica, la consistència i les 
eventuals inclusions. 

 
  5) Eventuals pèrdues de fluid de perforació, l'eventual aparició del nivell freàtic i totes les característiques lligades 

a la variació d’aigua observat. 
 
  6) Tots els resultats dels registres 
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  7) Totes les indicacions necessàries aportades per l'operari responsable de la perforació per identificar de forma 
segura i precisa, tots els estrats, la seva natura i el seu gruix. 

 
 i) Quan es realitzin perforacions a rotació, es prepararà una fitxa amb les següents dades com a mínim: 
 
  1) Cota de la presa de la mostra 
 
  2) Aspecte visual de la mostra 
 

  3) Modalitat de la presa de mostra, amb descripció exacte de la geometria de l'aparell de presa de mostres 
 
  4) Data de presa de mostres respecte a la data d'injecció 
 
  5) Data de l'expedició a laboratori per la realització de les proves de compressió simple. 
 
 j) La maquinària de perforació serà de obligatòriament de cadenes i amb torre de longitud suficient com per 

executar tot el procés d'injecció sense canvi de varillatge o qualsevol altre operació que pugui crear una 
interrupció en la fase d'injecció. 

 
 k) La injecció a alta pressió de la columna de Jet-grouting es realitzarà mitjançant una bomba d'alta energia, de 

potència mínima 500 CV per assolir pressions mantingudes de 500 bars en boca de perforació. El sistema serà el 
conegut com a monofluid. 

 
  Les conduccions, xiclets de sortida de fluid, sitges, visos sense fi d'alimentació i mescladors - un d'alta turbulència 

i un de baixa energia per evitar decantacions de veurada - estaran preparats per aplicar al terreny un cabal 
mantingut d'abeurada de 400 litres per minut. 

 
 l) Un cop arribat al fons de perforació el varillatge d'injecció, s'establiran els paràmetres d'injecció: velocitat de 

rotació, velocitat ascensional, pressió mesurada en boca de la perforació i cabal injectat. Aquests paràmetres es 
mantindran sense cap modificació, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. Cas de modificació 
en el sentit d'estalvi de ciment injectat (ja sigui augmentant la velocitat o disminuir el cabdal) la Direcció 
Facultativa podrà considerar no vàlid el treball realitzat i obligar al Contractista a refer la columna íntegrament al 
seu càrrec respectant les especificacions inicials. 

 
 m) Quan la distància entre la sortida de la bomba i la boca de perforació excedeixi de 20 mts., caldrà situar un 

manòmetre en boca de perforació per a poder comprovar la pèrdua de càrrega. 
 
 n) El Contractista proposarà a la Direcció Facultativa la dosificació de la veurada de ciment després de la realització 

dels assaigs previs amb els materials realment utilitzats a obra. La densitat mínima de l'abeurada serà de 1.6 
gr/cm3, amb una relació mínima de ciment/aigua igual a 1. Com a normativa de referència per les injeccions 
s'utilitzarà la TA-95 en els apartats referents a les veurades i es comprovarà l'admissió del producte d'injecció del 
terreny, per la qual cosa el Contractista haurà de mesurar en paral·lel la pressió aplicada, el volum injectat i la 
viscositat i decantació de la veurada en cada amassada. 

 
 o) El paràmetres operatius en la injecció del Jet-grouting són: 
 
  1) Profunditat 
 
  2) Pressió injecció de veurada en boca de perforació 
 
  3) Velocitat ascensional del varillatge controlada obligatòriament per temporitzador 
 
  4) Velocitat de rotació del varillatge 
 

  5) Cabal de l'abeurada injectada amb mesura per cabalímetre electromagnètic sense conducte d'aspiració de la 
bomba. 

 
  Aquests seran objecte en el 100% dels metres de columna injectada de registre automàtic. El sistema de registre 

estarà àmpliament provat en obres similars, de les que es presentaran referències verificables. 
 
  El registre automàtic dels paràmetres de perforació consistirà en què a tota la llargada de la perforació es realitza 

un registre numèric automàtic amb restitució contínua (mínim una lectura cada 5 segons) sobre registre gràfic en 
obra sense possibilitat de manipulació i simultàniament sobre sistema de gravació digital per posterior tractament 
sobre ordinador dels paràmetres de perforació següents: 

 
  1) Cabal, amb un error de 25 l/min 
 
  2) Velocitat, amb un error de 1 cm/min 
 
  3) Pressions, amb un error de 20 bars 
 
 p) Per la realització de la perforació amb recuperació contínua de testimoni, el Contractista haurà de disposar tots 
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els mitjans mecànics adequats per realitzar les perforacions i obtenir mostres inalterades i representatives de la 
resistència real de les columnes. 

  El diàmetre mínim de fons de perforació haurà d’ésser suficient per obtenir mostres inalterades de diàmetre no 
inferior de 100 mm en la meitat superior de la columna i de 80 mm en la resta. 

  La profunditat que haurà d'assolir cadascuna de les perforacions serà la totalitat de les columnes executades i la 
seva situació vindrà donada per la Direcció Facultativa en el seu cas. 

 
 q) La Direcció Facultativa podrà decidir en funció dels resultats refer la columna de Jet-grouting a càrrec del 

Contractista en cas de que en qualsevol punt de la columna es detecti un diàmetre inferior a 45 cms. 
 
 r) Cas de resultats no admissibles la Direcció Facultativa podrà demanar la realització de més testimonis a rotació 

dels previstos o perforacions amb registre de paràmetres o bé aturar la progressió en qualsevol moment sense 
que el Contractista tingui dret a reclamar cap indemnització per aquest motiu. La Direcció Facultativa podrà 
demanar una perforació convencional i una recuperació a rotació del testimoni en qualsevol punt, sense que 
aquesta operació tingui cap sobrecost del preu per metre lineal del Jet-grouting. 

 
 s) Cas de problemes en la recuperació del testimoni continu, el Contractista haurà de disposar dels mitjans 

necessaris com per garantir l'estabilitat de les parets de la perforació perquè aquestes no deixin caure fragments 
que puguin alterar el resultat de la presa de mostres obtinguda al fons de la mateixa. 

 
  Aquests mitjans podran ésser constituïts per un entubat metàl·lic o bé per fangs bentonítics, que podran ésser 

utilitzats sempre amb l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
 
5.- Seguretat. 
 
 Veure estudi i pla de seguretat i higiene adjunt al present. 
 
6.- Control. 
 
 Respecte als aspectes específics relacionats amb el control, caldrà que es tinguin en compte els següents punts, a més 

de consultar l'apartat corresponent en el Plec de Condicions per l'execució del Formigó Armat i el de l'Estructura 
Metàl·lica. 

 
a) Comprovar sistemàticament en tots aquells elements que s'hagin de formigonar, que les superfícies que han de 

rebre al formigó estiguin en condicions de fer-ho, és a dir, lliures totalment de fang, de terres, d'objectes estranys 
a l'obra, etc., preparant-les amb raspall de pues i pintura epoxi quan el projecte o la Direcció Facultativa ho 
estableixin. 

 
 b) El nombre assajos a realitzar per cada partida dels elements de la fonamentació quedarà determinat en l'apartat 

de control del Plec de Condicions de la posada en obra del Formigó Armat. 
 
 c) Totes les soldadures fetes de les armadures passaran un control ocular, i la D.F. determinarà en cada cas el 

nombre assaigs, ja sigui per líquids penetrants o per ratjos x, que calgui fer, d'acord amb els P.C. corresponents. 
 
 d) En el cas d'efectuar-se ancoratges, tant actius quan passius, a part de les proves simples de tensat que ja s'han 

especificat, es realitzaran les proves d’idoneïtat per a cada tipologia d'ancoratge, en un nombre de proves del 5%, 
i mai inferior a dos, dels ancoratges projectats. Els ancoratges assajats en aquesta modalitat es rebutjaran 
(assaig destructiu), malgrat no haver assolit cap fenomen de cansament, relaxació o lliscament del bulb. Aquesta 
prova consistirà a aplicar una càrrega sobre l'ancoratge simultanejant el coeficient de seguretat de majoració de 
càrregues i el de tensió última de transferència. 

 
  Tanmateix es realitzaran al llarg de l'obra una sèrie de proves complertes de tensat sobre un nombre d'ancoratges 

igual al 15%, amb nombre no inferior a 2, dels ancoratges d'un mateix nivell. Dit assaig consistirà en exhaurir el 
coeficient de seguretat de majoració de càrregues pel que hagin estat dimensionats, en funció del caràcter 
provisional o permanent i el grau de compromís en vers la seva funció. 

 
 e) Per les proves d’idoneïtat, el protocol de tensat a considerar serà el següent: 
 
  1) S'escull una càrrega de partida TA= 0,1.Tp. Es divideix el recorregut de càrrega entre TA i TM en sis o més 

esglaons iguals de valor ∆T. El valor de Tp, que és la càrrega de prova, es calcula: 
 
 Tp= γ1 x γt x Td 
 
   on Td és la càrrega nominal de projecte, γ1 és el valor 1.80 i γt és 1.40. 
 
  2) S'estableix una referència fix i immòbil com origen per l’amidament de moviments ∆L= ∆Le + ∆Lpl. 

L'operació de tessat no deurà influir en la posició de l’origen fix. 
 
  3) Es procedirà a realitzar sis cicles de càrrega i descàrrega augmentant la càrrega final de cada cicle. En el 

primer cicle, la càrrega varia des de TA fins a TA + ∆T, en el segon des de TA fins a TA +(2.∆T), i així 
successivament fins al sisè cicle, en el que la càrrega varia des de TA fins a TA +(6.∆T). 
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  4) Cada cicle de càrrega/descàrrega observarà els següents graons: 
 
   I. Càrrega des de TA fins la càrrega que iguali l'elongació màxima assolida en el graó i-1. 
 
   II. Càrrega des de el punt anterior fins a TA+i∆T. 
 
   III. Descàrrega des de TA+i∆T fins a TA. 
 
  A cada graó de càrrega, es prendran mides de l'allargament pels valors de càrrega corresponents als graons 

anteriors, tant en les fases de descàrrega del graó quant a la fase de recàrrega corresponent fins el graó següent. 
  A més, i una vegada assolida la càrrega corresponent a cada graó corrent, es prendran mesures d'allargament 

immediat i de variació d'allargament a càrrega constant. 
  Per comprovar la variació d'allargament a càrrega constant, es prendran mesures quan el temps transcorregut 

des de el moment d’aconseguir-se la càrrega del graó sigui: (1 ∆t), (3 ∆t),(10 ∆t)i (40 ∆t). Les mesures 
s’interrompran quan les variacions de moviment mesurades en un d'aquests períodes d'observació siguin inferiors 
als valors màxims que s’il·lustren a la taula 1. 

  Es prendrà ∆t= 15 minuts. 
  Si la condició 1) no es satisfà, el període d'observació s'augmenta fins a (3.∆t) i es comprovarà la condició 2). Si 

2) no es satisfà, el període d'observació s'augmenta a (10. ∆t) i es comprova la condició 3). Si aquesta darrera no 
es compleix, s'augmentarà el període d'observació fins a (40.∆t) i es comprovarà la condició 4). 

 

Condició Període d'observació Valor límit en el període d'observació. Màxim 
increment de moviment. 

 1 
 2 
 3 
 4 

 0-∆t 
 ∆t-3 ∆t 
 3 ∆t-10 ∆t 
 10 ∆t-40 ∆t 

 1.5 mm 
 1.5 mm 
 1.5 mm 
 1.5 mm 

 Taula 1 
 
  Si no compleix la condició 4), caldrà comprovar i estudiar la causa per la seva acceptació o rebuig. 
 
  Per les proves complertes de tensat, el protocol de tensat a considerar serà el següent: 
 
  Les càrregues de prova, Tp es fixaran en cada cas, d'acord amb la condició següent: 
 
 Tp = γ1 x Td 
 
  on Td és la càrrega nominal de projecte i γ1 és 1.80. 
 
  Pel tensat es procedirà de la forma següent: 
 
  1) S'escull una càrrega inicial: 
 
 (0,1 . Tp) < TA < (0,2 . Tp) 
 
   si 0,2 Tp < 10 t s'adoptarà TA = 10 t. 
 
   El recorregut entre TA i Tp es divideix en tres intervals iguals de tamany ∆T. 
 
  2) S'estableix un origen fix i immòbil per les mesures d'allargament i moviments ∆L= ∆Le + ∆Lpl. L'operació de 

tensat no haurà d’influir en la posició de l'origen fix. 
 
  3) S'estableix un programa de tres cicles de càrrega-descàrrega, arribant a cada un d'ells fins a (TA +∆T), (TA 

+(2.∆T)) i  (TA +(3.∆T)), respectivament. 
 
   Quan s’arriba a la càrrega corresponent als cicles anteriors, es mesurarà l'allargament corresponent. Quan 

s’arribi a la càrrega màxima de cada cicle, es mesurarà l'allargament immediat i la variació d'allargament a 
càrrega constant, durant uns intervals de temps iguals als definits per les proves de idoneïtat. Quan la 
càrrega iguali la dels esglaons anteriors, tant en càrrega com en descàrrega, es mesuraran els increments 
d'allargament amb un temps d'observació mínim d'un minut. 

 
   Després d'haver realitzat les mesures i comprovacions, es baixarà la càrrega, a cada graó, fins TA i es 

registrarà l'allargament residual per aquest graó. 
 
  4) Després de la realització del tercer cicle de càrrega (després d'haver arribat a Tp), la càrrega es portarà fins 

la càrrega de tensat Td i, seguidament, es procedirà al clavat de cunyes, bloquejant l'ancoratge. 
 
7.- Criteris d'amidament. 
 
 Els criteris d'amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de la fonamentació, es 

concreten en els següents punts: 
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 a) Les medicions es referiran als planells acceptats per les dues parts  - Contractista i Direcció Facultativa -,  durant 

la fase de replanteig. 
 
 b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels elements de formigó que 

presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una mala execució; especialment de pous, de 
pilons, de murs i pantalles de contenció. 

 
 c) L'amidament de l'acer inclourà, tant si s'especifiquen explícitament com no en la descripció de la partida, les 

patilles d'ancoratge, solapaments i elements auxiliars de muntatge. 
 
  Si les característiques mecàniques, físiques i hidrològiques del terreny coincideixen amb les que detalla el Assaig 

Geotècnic, el Contractista no podrà sol·licitar un augment de pressupost, inclòs el cas de que es vegi obligat a 
utilitzar elements o tècniques suplementàries per l'execució dels elements de fonamentació de projecte. En 
aquest concepte s'inclouen explícitament la necessitat de l'ús de llots bentonítics per a l'execució de murs 
pantalles i l'extracció i esgotament de les aigües freàtiques. 

 
 d) El preu detallat pels pilons corresponen a tots els elements necessaris per a realitzar-los; és a dir, excavació, 

formigonat i ferrallat, incloent, a més, l’escapçat en els casos que fixi el present Plec de Condicions o dicti la D.F.. 
 
 e) Les perforacions, tant de pilons, ancoratges o Jet-grouting seran pagades per metre lineal d'element executat a 

partir del nivell de fonament o element estructural definitiu, no, cas de no coincidir, des del punt on s'executi 
realment l'excavació. En el preu per metre lineal de perforació resten incloses totes les despeses ocasionades per 
la mateixa, fins i tot les operacions connexes com les reparacions degudes a l'ocupació i els danys que pugui 
provocar la maquinària per l'execució de la perforació als terrenys particulars o propietat pública, que es restituirà 
al seu estat original. 

  Igualment queda inclosa la recollida i retirada dels detritus provinents de la perforació, abeurada de ciment o 
formigó sobrant i la reconstitució del terreny natural, exactament al mateix estat en el que es trobava abans del 
començament dels treballs, a la prestació de tot el personal tècnic necessari per l'execució dels treballs, a la 
provisió de totes les energies elèctrica, combustible, aigua, transport de ciment o fangs necessaris per la 
realització de tots els treballs i del transport de totes les mostres recuperades fins a la caseta d'obra. 

 
 f) El preu d'emplaçament de maquinària inclou la situació des del punt de descàrrega de transport fins a la primera 

perforació de la maquinària, així com dels mitjans auxiliars i la preparació de les plataformes de treball per la 
instal·lació de la maquinària i equips, accessoris, plataforma per bombes, transport muntatge i desmuntatge, així 
com la instal·lació dels equips pel control. 

 
 g) Les eventuals aturades dels equips degudes a trasllats interiors a l'obra sempre quedaran inclosos dins del preu 

d'emplaçament de la maquinària.  
 
8.- Normativa. 
 
 CTE   Código Técnico de la Edificación 
 EHE-08  Instrucción de hormigón estructural 

H.P.8-96         Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno". ATEP, Asociación 
Técnica Española del Pretensado. 

 NTE-CCT  Cimentaciones. Contenciones. Taludes 
 NTE-CPI  Cimentaciones. Pilotes in situ 
 NTE-CPP  Cimentaciones. Pilotes prefabricados 
 NTE-CSV  Cimentaciones. Superficiales. Vigas flotantes 
 NTE-CCP Cimentaciones. Contenciones. Pantallas 
 NTE-CSZ  Cimentaciones. Superficiales. Zapatas 
 NTE-CPE  Cimentaciones. Pilotes. Encepados 
 NTE-CCM Cimentaciones. Contenciones. Muros 
 NTE-CEG Estudios Geotécnicos 
 Manual de Cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid, 1.991 
 Pliego de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas. Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España. Madrid 1.989. 
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PLEC DE CONDICIONS PER L'EXECUCIÓ I POSTA EN OBRA DE L'ACER LAMINAT. 
 
 
1.-  Objectius. 
 
 Documentar la recepció de materials i els treballs relatius a l'execució i posta en obra dels elements constituïts per acer 

laminat, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de projecte. 
 
2.-  Condicions de partida. 
 
2.1.- Documentació prèvia. 
 
 Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements d'acer laminat, caldrà que el Contractista 

redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes: 
 
 a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint amb els temes de localització d'estructures 

existents, registres i línies de serveis públics, tant en funcionament com no. 
 
 b) Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local - entrades i sortides dels 

vehicles de subministrament de material - com global, estudiant, en aquest últim cas, sobre el plànol d'emplaçament, 
per defecte, o sobre el document que estimi oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles 
nomenats abans. 

 
 c) Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres que haguessin sigut precisos, 

detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet 
en el seu moment. 

 
 d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els documents de projecte - 

Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions -, adjuntant-hi un recull de tots aquells dubtes, contradiccions i 
objeccions que consideri oportunes, amb l'objecte de que es garanteixi una posta en obra de tots els elements de 
forma fidedigne. 

 
 e) Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, procediments de muntatge, 

etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un canvi 
de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament de la mateixa. 

 
 f) Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels procediments que té 

previstos per garantir per aquesta idoneïtat:  empreses adjudicatàries del control de qualitat dels materials, condicions 
per el seu magatzematge, etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció 
particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es detalla a l'apartat de condicions generals dels materials, i 
amb els certificats d'idoneïtat dels soldadors que participin a l'obra. 

 
 g) Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels elements de transport per l'interior de l'obra i 

plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, dels tallers de mecanitzat i/o manipulat del material. 
 
 h) Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels tallers aliens a l'obra que subministrin el material. Aquests tallers seran 

capaços de realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i resultats de les 
proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment. 

 
2.2.- Plànols de taller. 
 
 A partir de lo especificat en els plànols de projecte, el Contractista realitzarà els pertinents plànols de taller que defineixin 

completament tots els elements de l'estructura metàl·lica, segons els criteris següents: 
 
 a) Les bases de referència d'aquests plànols seran les mides de replanteig, comprovades prèviament a obra. 
 
 b) Hi figuraran de forma complerta els conceptes que es relacionen a continuació: 
 
  1) Dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de l'estructura. 
  2) Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes. 
  3) La disposició de les unions, incloses les provisionals d'armat, distingint quines unions son de força i quines de 

lligam. 
  4) El diàmetre dels forats de roblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat. 
  5) La classe, nombre i diàmetre dels roblons i cargols. 
  6) La forma i dimensions de les unions soldades, la preparació de les vores, el procediment, mètode i posicions de 

soldeig, els materials d'aportament a utilitzar i l'ordre d'execució. 
  7) Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que les precisin. 
 
 c) La nomenclatura a utilitzar per a representar els elements d'unió serà la que defineix la Normativa, per els següents 

casos: 
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  - soldadura:  CTE DB SE A Acer 
  - roblons:  CTE DB SE A Acer 
  - cargols ordinaris i calibrats:  
      CTE DB SE A Acer 
  - cargols d'alta resistència:  
      CTE DB SE A Acer 
 
 d) Tot plànol de taller portarà indicats els perfils, la classe dels acers, els pesos i les marques de cadascun dels elements 

de l'estructura representats en ell. 
 
 e) El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa  abans del començament de l'execució a taller i amb la suficient 

antelació, dos jocs de copies dels plànols de taller, dels que, després d'ésser revisats per aquella, se li retornarà un de 
signat, amb indicació de les correccions que s'estimin oportunes. En cas de que n'existeixi alguna, el Contractista 
deurà refer els plànols i sotmetre'ls a llur aprovació definitiva, segons el mateix procediment. 

 
 f) Si durant l'execució de l'obra s'introdueixen modificacions de la mateixa, caldrà procedir a la rectificació dels plànols de 

taller que correspongui, de manera que acabin reflectint exactament les solucions finalment adoptades. En cas de que 
calgui modificar detalls, es requerirà l'autorització expressa de la Direcció Facultativa, devent quedar constància en els 
plànols de taller de les variacions introduïdes. 

 
 g) Es realitzaran plantilles a escala natural de tots els elements que ho requereixin, especialment de nusos i carteles 

d'unió. Per això, es farà ús de personal especialitzat, atenent-se a les toleràncies que estableix la Norma CTE DB SE 
A Acer, que treballarà sobre material suficientment indeformable i indeteriorable per llur manipulació. 

 
 h) Per cada plantilla, que s'ajustarà a les cotes establertes en els plànols de taller, s'indicarà el nombre d'identificació de 

l'element a que correspongui, així com els plànols en que es defineixi aquest element. 
 
 i) No serà preceptiva la utilització de plantilles a escala natural quan el tall s'efectuï amb maquinaria d'oxitall automàtic, 

que treballi a partir de plantilles reduïdes. 
 
2.3.- Programa de muntatge. 
 
El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a Documentació del mateix, redactarà un 

programa de muntatge, que deurà ésser aprovat per la Direcció Facultativa prèviament a el començament dels treballs de 
l'obra, detallant com a mínim els extrems següents: 

 
 a) Descripció de l'execució en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase. 
 b) Descripció de l'equip que farà servir per el muntatge de cada fase. 
 c) Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjecció provisional. 
 d) Personal precís per a la realització de cada fase, amb especificació de llur qualificació provisional. 
 e) Elements de seguretat i protecció del personal. 
 f) Comprovació de les anivellacions, alineacions i aplomaments. 
 
 Si, per adequar el procés constructiu a l'obra, fos necessari modificar les característiques resistents de determinats 

elements, ho detallarà en el programa de muntatge, proposen les solucions constructives que li semblessin oportunes per a 
materialitzar aquest reforçament. 

 
3.-  Materials. 
 
3.1- Requeriments generals. 
 
 Aquest Plec de Condicions fa referència a els materials que s'esmenten a continuació: 
 
  1)  Acers laminats:  S-235-JR, S-275-JR, S-355-JR. 
  2)  Acers en cargols: A4t, A5t, A8t, i A10t. 
  3) Acers en barres: AEH-500S, acers especials de límit elàstic igual o inferior a 6.000 kg/cm2. 
 
 Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, son preceptius de complir a l'obra, per 

tal de portar a terme l'execució dels elements d'acer laminat, i serviran de base per a emetre qualsevol esmena al projecte. 
 
 a) El Contractista, a requeriment de la Direcció Facultativa, quedarà obligat a emetre un document a on hi figurin les 

propietats i les característiques més rellevants de tots els materials que s'utilitzaran en obra. Aquest document, si la 
Direcció Facultativa ho estima oportú, anirà certificat per l'empresa adjudicatària del control de qualitat. Les 
esmentades propietats i característiques seran, com a mínim, les següents: 

 
   1) Resistència a la tracció. 
   2) Límit de fluència. 
   3) Allargament de trencament. 
   4) Doblegat. 
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   5) Resilència. 
   6) Procediment de fabricació emprat. 
   7) Soldabilitat. 
 
 b) La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assaigs que estimi oportuns, per tal de constatar tots els 

punts detallats i els que considerés d'interès per la realització de la posta en obra del acer laminat. 
 
 c) El magatzematge dels productes tipus perfil - seccions obertes i tancades, plans amples i xapes - i tipus barra – 

calibrada, d'alta resistència etc. - es farà protegint-los dels agents atmosfèrics directes, especialment de les pluges i 
nevades, així com del terreny. Si l'ambient a on es fa el magatzematge fos agressiu per els materials, caldrà, a més, 
salvaguardar-los d'aquest ambient amb les proteccions adients. 

 
 d) El magatzematge del material tipus robló o cargol i mecanismes especials es farà perfectament embalat, amb els 

recipients que el fabricant hagi utilitzat a l'efecte. El mecanismes i elements realitzats expressament per l'obra, aniran, 
a més, protegits amb grassa. 

 
 e) Si la Contracta proposés un canvi de material, aquest es proposarà per a tota l'obra, no admetent-se en cap cas que 

aquest canvi afecti a l'obra de forma local, o que es plantegi a nivell d'una partida o capítol concrets. 
 
 f) En el cas que el fabricant aporti un material diferent al previst en projecte, aquest l'acreditarà mitjançant certificat 

expedit per a un laboratori homologat, explicitant, com a mínim, totes aquelles característiques mecàniques i 
químiques que reflecteix la norma CTE DB SE A Acer.  

 
3.2.- Acer per a perfils laminats. 
 
 Les condicions específiques que deuran complir els acers laminats, queden reflectides a continuació: 
 
 a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de projecte. En cas de que 

no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar els següents tipus i 
qualitats de material: 

 
   - Perfils laminats: S-275-JR 
   - Perfils buits:  S-275-JR 
 
 b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels acers dels productes laminats que 

subministri, d'acord amb l'establert per la Norma CTE DB SE A Acer, per a perfils laminats de secció transversal 
oberta, i la Norma CTE DB SE A Acer, per els de secció transversal tancada, sempre i quan els assaigs s'hagin 
realitzat segons el establert en la Norma abans esmentada. Tanmateix, garantirà que les mides i pesos dels productes 
subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen a la Norma CTE DB SE A Acer, per el que respecta a la 
perfileria de secció transversal oberta - perfils en H, I, L ò T -, i les que es detallen a la Norma CTE DB SE A Acer . 

 
 c) Els perfils servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals i en relleu. 
 
 d) De la mateixa manera, la perfileria portarà marcada a intervals la classe d'acer. Aquesta marca deurà ésser realitzada 

en el procés de laminat, per troquelat o mitjançant pintura indeleble. 
 
 e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les següents dades: 
 
  1) Nom i direcció de l'Empresa subministradora. 
  2) Data del subministrament. 
  3) Identificació del vehicle que el transporta. 
  4) Quantitat que es subministra. 
  5) Denominació i designació de l'acer. 
  6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
  7) Nom i direcció del comprador, així com la destinació. 
  8) Referència de la comanda. 
 
 
3.3.- Acer per a xapes i plans amples 
 
 Les condicions específiques que deuran complir els acers per aquest tipus d'elements, queden reflectides a continuació: 
 
 a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de projecte. En el cas de 

que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar els següents tipus i 
qualitats de material: 

 
   elements de gruixos <=35 mm: S-275-JR 
   elements de gruixos 35<g<=40 mm: S-275-JO 
   elements de gruixos >40 mm: S-275-J2 G3 
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 b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes laminats que subministri, 
d'acord amb l'establert per la norma CTE DB SE A Acer, sempre i quan els assaigs s'hagin realitzat segons el 
establert en la Norma abans esmentada. Tanmateix, garantirà que les mides i pesos dels productes subministrats 
satisfacin les toleràncies que es detallen a la Norma CTE DB SE A Acer. 

 
 c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals segons el procediment que aquest 

últim consideri. 
 
 d) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les següents dades: 
 
  1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
  2) Data del subministrament. 
  3) Identificació del vehicle que el transporta. 
  4) Quantitat que es subministra. 
  5) Denominació i designació de l'acer. 
  6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
  7) Nom i direcció del comprador, així com la destinació. 
  8) Referència de la comanda. 
 
3.4.- Acer en cargols. 
 
 Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per els cargols, queden reflectides a continuació: 
 
 a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de projecte. En el cas de 

que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar els següents tipus i 
qualitats de material: 

 
   cargols ordinaris: A4t 
   cargols calibrats: A5t 
   cargols d'alta resistència: A10t 
 
 b) El tipus de material que s'especifiqui per els cargols, tant explícitament en els plànols com implícitament en aquest 

Plec de Condicions, serà extensible al material utilitzat per els elements complementaris, es a dir, femelles i 
volanderes (arandelas). 

 
 c) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que subministri, d'acord 

amb l'establert per la norma CTE DB SE A Acer, per a cargols ordinaris i calibrats i per a cargols d'alta resistència. 
Tanmateix, garantirà que les mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen a la 
Norma CTE DB SE A Acer, per a cargols ordinaris i calibrats, i per a cargols d'alta resistència. 

 
 d) Els cargols servits a obra portaran les sigles del fabricant en relleu. De la mateixa manera, portarà el tipus i classe 

d'acer. 
 
 e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les següents dades: 
 
  1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
  2)  Data del subministrament. 
  3)  Identificació del vehicle que el transporta. 
  4)  Quantitat que es subministra. 
  5)  Denominació i designació de l'acer. 
  6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
  7) Nom i direcció del comprador, així com la destinació. 
  8) Referència de la comanda. 
 
3.5.- Acer en roblons. 
 
 Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per els roblons, queden reflectides a continuació: 
 
 a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de projecte. En el cas de 

que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar acer del tipus S-275-
JO. 

 
 b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que subministri, d'acord 

amb l'establert per la norma CTE DB SE A Acer. Tanmateix, garantirà que les mides i pesos dels productes 
subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen a la Norma CTE DB SE A Acer. 

 
 c) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les següents dades: 
 
  1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
  2)  Data del subministrament. 
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  3)  Identificació del vehicle que el transporta. 
  4)  Quantitat que es subministra. 
  5)  Denominació i designació de l'acer. 
  6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
  7) Nom i direcció del comprador, així com la destinació. 
  8) Referència de la comanda. 
 
3.6.- Acer en barres. 
 
 Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per les barres queden reflectides a continuació: 
 
 a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas, quedarà definit en els plànols i documents de projecte. En el cas de 

que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar els següents tipus i 
qualitats de material: 

 
   acers llisos sense cap especificació: S-275-JR. 
   acers llisos d'alta resistència. 
   acers corrugats: B 500S. 
 
 b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que subministri, d'acord 

amb l'establert per la norma CTE DB SE A Acer, per els rodons d'acer llis, i la EHE-08, per a els acers corrugats. 
Tanmateix, garantirà que les mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en la 
taula 2.1.6.3 de la Norma CTE DB SE A Acer. 

 
 
 c) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les següents dades: 
 
  1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
  2) Data del subministrament. 
  3) Identificació del vehicle que el transporta. 
  4) Quantitat que es subministra. 
  5) Denominació i designació de l'acer. 
  6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
  7) Nom i direcció del comprador, així com la destinació. 
  8) Referència de la comanda. 
 
3.7.- Material d'aportament en soldadures. 
 
 Les condicions específiques que deuran complir els materials d'aportament en les unions soldades queden reflectides a 

continuació: 
 
 a) El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de projecte. En el cas 

de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar-ne de qualitat 
estructural, apropiada a les condicions de la unió i del soldeig i de les característiques mínimes següents: 

 
  1) Resistència a la tracció: 
    37 Kg/mm2, per acer del tipus S-235 
    44 Kg/mm2, per acer del tipus S-275 
          52 Kg/mm2, per acer del tipus S-355 
 
  2) Allargament a trencament: 
     22% per a qualsevol tipus d'acer. 
 
  3) Resilència: 
     S'adequarà a la qualitat del acer i a el tipus d'estructura, no podent, en cap cas, ésser inferior a 5.0 

Kpm/cm2. 
 
 b) Tret del cas en que ho fixi la Direcció Facultativa, s'admetran, segons els casos i posicions de soldeig, les següents 

qualitats d'elèctrode: 
 
   1) estructural intermèdia. 
   2) estructural àcida. 
   3) estructural bàsica. 
   4) estructural orgànica. 
   5) estructural de rutil. 
   6) estructural de titani. 
 
  Tanmateix, s'admet l'ús d'elèctrodes normals o de gran penetració. 
 
 c) L'ús d'elèctrodes s'atendrà a lo especificat per el fabricant. Els elèctrodes de revestiment higròfil, especialment els 
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elèctrodes bàsics, s'empraran perfectament secs. Amb aquest objectiu, s'introduiran i conservaran en un dessecador, 
fins el moment de llur utilització. 

 
 d) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que subministri, d'acord 

amb lo establert per la norma UNE 14.023. 
 
 e) La identificació dels elèctrodes subministrats a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les següents 

dades: 
 
  1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
  2) Data del subministrament. 
  3) Identificació del vehicle que el transporta. 
  4) Quantitat que es subministra. 
  5) Denominació i designació del material. 
  6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
  7) Nom i direcció del comprador, així com la destinació. 
  8) Referència de la comanda. 
 
 
3.8.- Pintures i proteccions. 
 
 Les condicions específiques que deuran complir els materials de protecció queden reflectides a continuació: 
 
 a) La pintura es recepcionarà i emmagatzemarà en recipients tancats i precintats, amb l'etiqueta del seu fabricant. 
 
 b) Si en projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats per altres materials o 

exposats a l'aire en interiors, assegurarà una protecció no menor que la proporcionada per dues capes de pintura 
tradicional, que contingui un 30% d'oli de llinassa cuit, i en els elements exposats a la intempèrie, no menor que la 
proporcionada per tres capes de la mateixa pintura. 

 
 c) Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les anàlisis i assaigs prescrits en el projecte, i es 

pintaran mostres per jutjar el color i l'acabat. 
 
 d) Els tipus de proteccions de l'acer, classes i característiques de les pintures a utilitzar, nombre de capes, colors, 

acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions específic de les pintures. 
 
3.9.- Cintres i apuntalaments. 
 
 Els requeriments específics per a la recepció de les cintres i els elements d'apuntalament son els que es detallen: 
 
 a) Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d'acer. Preferentment seran estructures provisionals 

realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de l'obra d'acer o, en cas contrari, podran utilitzar-se elements 
manufacturats, dels quals la Direcció Facultativa emetrà verbalment o per escrit un informe de la possibilitat de llur 
utilització. 

 
 b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de muntatge i/o formigonat, quan correspongui, en aquest 

últim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i motlles, detallades en l'apartat 3.10 del Plec de 
Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat, sense presentar deformacions ni assentaments apreciables, 
inferiors, en qualsevol cas, a 1/1000 de la longitud del element que s'estigui realitzant, tret d'indicació contraria de la 
Direcció Facultativa. 

 
 c) Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal fi, podran disposar-se 

acompanyades de ternals o cables que assegurin llur estabilitat. 
 
 d) Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de l'obra. El Contractista caldrà que sol·liciti per 

escrit a la Direcció Facultativa la utilització de perfils reciclats, provinents d'una altre obra. 
 
4.-   Execució. 
 
4.1.- Condicions generals. 
 
 El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs d'execució dels 

elements de l'estructura metàl·lica. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions: 
 
 a) Restarà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions públiques d'aigua, gas, 

electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte estat de les construccions o elements de 
jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra. 

 
 b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que s'haguessin produït per 

efecte de l'execució de l'estructura metàl·lica. 
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 c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de servei, es donarà avís 

a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució mes convenient. 
 
 d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per  garantir la seguretat de les operacions i la bona execució dels 

treballs, tot i en el cas de no haver sigut expressament instruïdes a tal efecte per la Direcció Facultativa.  
 
 e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns per realitzar l'obra. 

S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les aigües que podessin aparèixer, tan degudes a 
moviments del nivell freàtic com per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i 
connexió a les xarxes elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui. 

 
 f) En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posició, nombre de elements, 

característiques de les unions, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels elements que constitueixin 
l'estructura metàl·lica, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència 
d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los 
en l'execució de l'obra. 

 
 g) El Contractista s'assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja construïts no modifiquin les 

hipòtesis de càrrega que s'han tingut en compte en el càlcul de l'estructura. Qualsevol dubte al respecte, especialment 
per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà a la Direcció Facultativa, per que determini la viabilitat de la 
solució. 

 
 h) Restaran a càrrec del Contractista totes les tasques inherents al desenvolupament i posta en obra del procés 

constructiu necessari per a portar a terme l'obra segons el projecte, encara que no s'indiqui explícitament en el 
pressupost. 

 
4.2.- Replanteig. 
 
 L'inici de les tasques de l'execució dels elements de l'estructura metàl·lica tindran com a punt de partida les relatives a llur 

replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts: 
 
 a) La senyalització del replanteig es realitzarà amb mitjans perdurables, replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin 

perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà aconsellable situar els eixos dels elements estructurals a 
executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet sobre els fonaments o punts d'arrencada d'aquells. 

 
 b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de replanteig que l'hi podessin 

ésser imputables. Si existís divergència entre dos planells o documents de projecte, el Contractista està obligat a 
comunicar aquesta a la Direcció Facultativa perquè es manifesti donant prioritat a un o altre document. De no fer-ho 
així, no podrà argumentar error en el projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta. 

 
 c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran per sobre les 

toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant, sense coneixement de la Direcció 
Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició absoluta ni relativa, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte 
Director. 

 
 
4.3.- Posta en obra. Prescripcions generals. 
 
 El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general, referents a la posta en obra 

de l'estructura metàl·lica. Tan mateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter mes específic, que es tindrà ocasió de 
detallar mes endavant en altres subapartats. 

 Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes: 
 
 a) No es podrà sol·licitar a càrrega cap element, fins que la Direcció Facultativa no hagi donat el seu vist i plau respecte a 

la col·locació de enrigidors, elements secundaris d'unió, cartel·les, connectadors, etc. 
 
 b) L'execució de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat conjuntament per el Contractista i la 

Direcció Facultativa. 
 
 c) Si un determinat element o elements treballessin conjuntament amb masses de formigó armat (secció mixta), caldrà 

consultar el Plec de Condicions per a la Posta en Obra del Formigó Armat, per una banda, i el relatiu a la Posta en 
Obra de la Estructura Mixta, per l'altre. 

 
 d) Els perfils, xapes i plans amples constituents de l'estructura es col·locaran nets i exempts d'òxid no adherent, grassa o 

qualsevol altre substància perjudicial, a no ser que la Direcció Facultativa o els plànols estableixin el contrari. 
 
  Els cargols i perns, així com les volanderes i femelles corresponents, es col·locaran també en les mateixes condicions. 
 
 e) Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un mateix element 
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estructural, així com acers que provinguin del reciclatge, a no ser que la Direcció Facultativa ho contradigui per escrit. 
 
 f) Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran a els documents de projecte, especialment en la 

llargada, posició relativa i longituds dels cordons de soldadura. 
 
 g) El doblegat dels espàrrecs d'ancoratge es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat moderada. Queda 

prohibit el desdoblament de colzes. Els radis de doblegament dels mateixos es dimensionaran d'acord amb els criteris 
que estableix la Norma EHE-08. 

 
  La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assaigs amb líquids penetrants, per tal de determinar l'aparició de 

fisuracions en el procés de doblegat. 
 
 h) Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor mes restrictiu de les 

següents: 
 
   1) Dos centímetres. 
   2) El diàmetre de la barra mes gran. 
   3) 1.25 vegades del tamany màxim del àrid. 
 
 i) En referència a els recobriments o distancies mínimes de les barres d'ancoratge als paraments, es fixen les que 

estableix la norma EHE-08. Els documents de projecte o, per defecte, la Direcció Facultativa fixaran quina es 
l'agressivitat del ambient en cada cas. 

 
j) La longitud de les barres d'ancoratge, sempre i quan no estigui definida en els plànols, es calcularà segons els valors 

especificats a la taula 1, en funció del tipus d'acer que constitueixi a les barres i del diàmetre d'aquestes. L'ancoratge 
es farà amb l'ajuda de patilles; les longituds expressades a la taula 1 quadre corresponen a el tram recte de 
l'ancoratge. 

 

{PRIVATE }
 Diàmetre 
 de barra 
 (mm) 

 Longitud d'ancoratge (cm) 

  acer corrugat  acer llis 

 16 
 20 
 25 
 32 
 40 

  50 
  80 
 120 
 190 
 300 

  80 
 130 
 190 
 300 
 450 

 
 Taula 1: Longitud de les barres d'ancoratge 
 
 
 k) En totes les manipulacions de càrrega, descàrrega, transport, magatzematge a peu d'obra i muntatge, es tindrà la 

màxima cura de no danyar els elements estructurals, especialment en les zones de subjecció per l'elevació. 
 
 l) El magatzematge s'efectuarà de forma sistemàtica i ordenada, per facilitar al màxim el muntatge. 
 
 m) Prèviament al muntatge, es procedirà a la correcció de qualsevol defecte que podés haver.se produït en les tasques 

de manipulació esmentades en el subapartat precedent. 
 
  En el cas de que un defecte no podés corregir.se o existís algun tipus de dubte respecte el correcte comportament 

resistent posterior de la peça afectada, aquesta serà rebutjada, marcant.la al efecte per deixar-ne constància. 
 
4.4.- Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, i els apuntalaments. 
 
 En la posta en obra de les cintres i apuntalaments, caldrà observar les prescripcions generals que a continuació es detallen: 
 
 a) Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense produir sotragades i/o cops 

contra l'estructura, disposant, si els elements son de certa importància o la Direcció Facultativa ho estima oportú, gats 
hidràulics, cunyes o altres mecanismes amortidors. Les operacions de desapuntalament es portaran a terme segons 
el pla o procés constructiu que es detalli en el projecte. Sí aquest no existís, es consultarà al respecte a la Direcció 
Facultativa la forma i moments de fer.les. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assajos 
corresponents per tal de poder fixar el moment del desapuntalament dels diferents elements. 

 
 b) Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col.locats a obra, seran autoestables segons el detall expressat en 

3.9.-. En aquells casos en els que l'alçada dels mateixos sigui superior a 5.0 metres, caldrà que la Direcció Facultativa 
dongui el vist i plau del sistema d'apuntalament i el seu arriostrament. 
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 c) Quan el temps transcorregut entre l'execució de l'apuntalament i el d'entrada en funcionament o càrrega del mateix 
sigui superior a un mes, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell. 

 
4.5.- Muntatge. 
 
 Durant el muntatge de l'estructura i dels seus elements s'observaran les següents condicions: 
 
 a) La subjecció provisional dels elements estructurals s'efectuarà amb grapes o cargols, o mitjançant qualsevol altre 

element que el seu us quedi avalat per l'experiència, tinguent, a més, la certesa de que puguin resistir adequadament 
els esforços generats en aquesta fase. 

 
 b) Durant el muntatge es realitzarà l'ensamblatge dels diferents elements que composin l'estructura, amb les toleràncies 

admeses en la norma CTE DB SE A Acer. 
 
 c) No es procedirà a executar cap unió definitiva, ja sigui roblonada, cargolada o soldada, mentre no es certifiqui que els 

elements estructurals resten dispostos correctament, d'acord amb el especificat en els plànols de projecte i en els de 
taller. 

 
  En els casos que existeixin elements de correcció, no es començarà l'execució definitiva mentre no es tingui l'absoluta 

certesa de que tots els elements resten correctament dispostos, i que la forma actual quedarà corregida amb 
l'implementació dels elements citats. 

 
 d) En les unions roblonades i/o cargolades s'atendrà al prescrit en els apartats 4.6.-, 4.7.-, 4.8.- i 4.9.- del present.  En 

unions soldades a el prescrit en l'apartat 4.11.-. 
 
 e) Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars emprats es retiraran solament quan l'autoestabilitat de l'estructura 

quedi garantida. 
 
 f) Tret d'indicació expressa en sentit contrari en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, no es muntaran 

jàsseres i pilars a mes de dues plantes damunt de l'últim forjat construït. 
 
 g) En lo referent al ritme de la construcció dels murs, aquest quedarà fixat en cada cas mitjançant les ordres emeses per 

la Direcció Facultativa, atenent al establert en el punt a) del present apartat, en el cas de que aquests murs actuïn com 
elements estabilitzants davant de càrregues horitzontals. 

 
4.6.- Unions roblonades. 
 
 Per l'execució de les unions roblonades, es tindran en compte els punts que es detallen a continuació, i que complementen a 

els de caràcter mes general, ja detallats en subapartats anteriors. Els referits punts son els següents: 
 
 a) Les prescripcions relatives a l'execució dels taladres queden definides en l'apartat 4.9.- del present. 
 
 b) Les condicions i procediments per a llur escalfament, col.locació i comprovació dels roblons col.locats, es farà d'acord 

amb el que explicita la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
4.7.- Unions amb cargols ordinaris i calibrats. 
 
 Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols ordinaris i calibrats es tindran en compte la Norma CTE DB SE A 

Acer. 
 
4.8.- Unions amb cargols d'alta resistència. 
 
 Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols d'alta resistència es tindrà en compte la Norma CTE DB SE A Acer. 

Especialment es vetllarà per el compliment de les següents condicions: 
 
 a) Les superfícies dels perfils a unir que quedaran totalment en contacte, estaran preparades mitjançant xorejat de sorra 

o granalla d'acer. 
 
 b) Les superfícies abans esmentades podran estar protegides amb pintura i així es detallarà en els plànols de taller. En el 

cas de que ho estiguin, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació un full de 
característiques d'aquesta pintura i condicions per llur imprimació, amb l'objecte de garantir que els coeficients de 
fregament considerats en el càlcul quedin coberts. La Direcció Facultativa, a mes, podrà exigir els assaigs que 
consideri oportuns  per certificar els coeficients de fregament abans esmentats. 

 
 c) No s'admetrà sota cap concepte l'apretament dels cargols sense claus dinamomètriques o eines que mesurin el par 

d'apretament. 
 
 d) La Direcció Facultativa es reserva el dret de reforçar les unions cargolades amb soldadura, a tenor del no compliment 

de les condicions específiques detallades abans. 
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4.9.- Execució de les perforacions. 
 
 Per l'execució de les perforacions es tindran en compte els punts que es detallen a continuació i que complementen els de 

caràcter mes específic ja detallats en subapartats anteriors. Els referits punts son els següents: 
 
 a) Els forats per a roblons i cargols es perforaran amb taladre, excepte en aquells casos que la Direcció Facultativa 

autoritzi els punxons. 
 
 b) El taladre es farà preferentment a taladre reduït per a poder realitzar a obra una rectificació de coincidència. En aquest 

cas, el diàmetre serà 1 mm mes petit que el diàmetre definitiu. 
 
 c) La rectificació dels forats d'una costura es farà mitjançant escairador mecànic. Es prohibeix fer.ho amb broca passant 

o llima. 
 
 d) Taladrat simultani: Es recomana que sempre que sigui possible, es taladrin d'una sola vegada els forats que travessen 

dues o mes peces, després d'armades, amordessant.les o cargolant.les fortament. Després de fer els taladrades, les 
peces es separaran per eliminar les rebaves. 

 
 e) Forats per a cargols i roblons: Els forats destinats a allotjar cargols calibrats i d'alta resistència, s'executaran sempre 

amb taladre de diàmetre igual al nominal de l'espiga, amb les toleràncies que estableix la Norma CTE DB SE A Acer. 
Per a cargols ordinaris i roblons, el diàmetre serà 1.5 mm mes gran que el de l'espiga, amb les mateixes toleràncies. 

 
4.10.- Armat de peces. 
 
 Aquesta operació té per objecte presentar a taller cadascun dels elements estructurals que ho requereixin, ensamblant les 

peces que s'hagin elaborat, sense forçar-les, a la posició relativa que tindran una vegada efectuades les unions definitives. 
S'armarà el conjunt de l'element, tant la part que té que fer.se a taller com la que es realitzarà a peu d'obra, de cara a 
garantir una execució definitiva correcte. 

 
 Per a la realització de l'armat de les peces es requereix el compliment de les condicions que estableix la Norma CTE DB SE 

A Acer. 
 
4.11.- Unions soldades. 
 
 Per la realització de les unions soldades, es compliran les condicions que estableix la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
4.12.- Execució d'elements a taller. 
 
 Per la realització de les parts que calgui fer a taller, tant per exigències de la Direcció Facultativa com de projecte, es tindran 

en compte les prescripcions que fixa la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
4.13.- Execució d'elements a peu d'obra. 
 
 Per la realització de les parts que calgui fer a obra, tant per exigències de la Direcció Facultativa com de projecte, es tindran 

en compte les prescripcions que fixa la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
4.14.- Toleràncies admissibles a l'execució. 
 
 Els mesuraments de longituds s'efectuaran amb regla o cinta mètrica, de precisió no inferior al 0,1%.  Les fletxes en barres 

s'establiran fent us d'un cable tesat que transcorri per punts corresponents de les seccions extremes. 
 
 Les toleràncies dimensionals i de pes dels perfils i xapes son les establertes per la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
4.14.1.- Elements realitzats a taller. 
 
 Tot element estructural fabricat a taller i enviat a l'obra complirà les toleràncies següents: 
 
 a) Toleràncies de longitud:  Es respectaran els valors màxims establerts per la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
 b) Toleràncies de forma:  La fletxa màxima de qualsevol element estructural recte no deurà ésser superior a 1/1500 de la 

seva longitud, ni a 10 mm. 
 
  Al cas d'elements simples (pilars, jàsseres, etc...) es prendrà com longitud la distància entre els seus dos extrems. 
 
  Per els elements compostos, tipus encavallada, la comprovació deurà efectuar.se per partida doble; a nivell de 

conjunt, definint com a longitud la distància entre nusos extrems, i al de cada element, prenent com a longitud la 
distància entre  els seus dos punts d'unió al resta del entramat. 

 
4.14.2.-  Conjunts muntats a l'obra. 
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 Tot conjunt muntat a l'obra complirà les següents toleràncies: 
 
 a) Toleràncies dimensionals:  les toleràncies en les dimensions fundamentals dels conjunts muntats a obra, s'obtindran 

per addició de les toleràncies admeses per cada element singular al apartat 4.14.1.-, sense que arribi a 
sobrepassar.se el màxim de ±15 mm.  

 
 b) Desploms:  la tolerància en el desplom d'un pilar, mesurat horitzontalment entre dos pisos qualsevol, no serà superior 

a 1/1000 de la diferència d'alçada entre els pisos, sense sobrepassar en cap cas el valor global de ±25 mm. 
 
  La tolerància en el desplom entre els recolzaments d'una biga qualsevol, no serà superior a 1/250 del seu cantell, valor 

que es reduirà a la meitat en el cas de bigues carril. 
 
4.14.3.-  Unions. 
 
 Les toleràncies admeses en les unions queden acotades per els valors següents: 
 
 a) Forats per a roblons i cargols:  Els forats corresponents a unions per roblons, cargols ordinaris, cargols calibrats i 

cargols d'alta resistència, s'atendran a les toleràncies que s'estableixen a continuació, amb independència de quin 
sigui el mètode de perforació a emprar: 

 
  - En cargols calibrats solament s'admetran toleràncies -en cap cas majors de 0,15 mm- per diàmetres no menors 

de 19 mm. 
 
  - Per roblons i qualsevol altre tipus de cargols no s'admetran toleràncies superiors a ± 1 mm. per diàmetres 

nominals de 11 mm., ± 1,5 mm. per diàmetres compresos entre 13 mm. i 17 mm., ± 2 mm. per diàmetres de 19 
a 23 mm. i ± 3 mm. per diàmetres de 25 a 28 mm. 

 
 b) Soldadures:  Les toleràncies en les dimensions dels bisells de preparació de vores, i en les longituds i colls de 

soldadura, son les que s'indiquen a continuació: 
 
  ± 0,5 mm. per dimensions fins 15 mm. 
   ± 1   mm. per dimensions entre 16 i 50 mm. 
  ± 2   mm. per dimensions entre 51 i 150 mm. 
  ± 3   mm. per dimensions superiors a 150 mm. 
 
4.15.- Proteccions. 
 
 Les condicions que deuran complir les proteccions varien segons els casos, d'acord amb la relació dels subapartats 

següents: 
 
4.15.1.- Superfícies en contacte. 
 
 a) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions de l'estructura es netejaran en la forma especificada en 

els apartats 4.3.1., 4.6 i 4.7 i no es pintaran, llevat d'indicació expressa en sentit contrari. 
 
 b) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions amb cargols d'alta resistència no es pintaran mai a no 

ser que la Direcció Facultativa ho contradigui, i es sotmetran una neteja o tractament d'acord amb les condicions 
establertes en l'apartat 4.8.- del present. 

 
 c) Les superficies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni impreses en una amplada mínima de 100 mm fins el 

cantell de la soldadura. 
 
 
 
4.15.2.- Superfícies contigües al terreny. 
 
  Per evitar possibles corrosions es precís que les bases dels pilars i parts estructurals que puguin estar en contacte 

amb el terreny restin embegudes en formigó. 
 
  Aquests elements no es pintaran; per evitar llur oxidació, si han d'estar algun temps a la intempèrie, es recomana llur 

protecció amb lleterada de ciment. 
 
4.15.3.- Preparació de les superfícies. 
 
 a) Les superfícies que hagin de pintar.se es netejaran acuradament, eliminant tot rastre de brutícia, pellofes, òxid, gotes 

de soldadura, escòria, etc., de forma que restin netes i seques. 
 
 b) La neteja es realitzarà amb rasqueta i raspall de pues d'acer, o bé, quan, s'especifiqui, per decapat, xorrejat de sorra o 

qualsevol altre tractament. Les taques de greix s'eliminaran amb solucions alcalines. 
 



  
 
 

1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa 
| PLEC COND. ESTRUCTURA - ACER | 12/20 

 

 c) Quan una superfície transmeti per contacte un esforç de compressió, es mecanitzarà un cop conformada, garantint 
perfectament la seva planarietat. 

 
4.15.4.- Execució del pintat. 
 
 a) En la execució del pintat caldrà tenir en compte les condicions d'ús indicades per el fabricant de la pintura. 
 
 b) Quan el pintat es realitzi al aire lliure, no s'efectuarà en temps de gelades, neu o pluja, ni quan el grau d'humitat del 

ambient sigui tal que es puguin preveure condensacions a les superficies a pintar.    
 
 c) Entre la neteja i la aplicació de la capa d'imprimació, transcorrerà el menor temps possible, no admetent-se un temps 

superior a les vuit hores. 
 
 d) Entre la capa d'imprimació i la segona capa, transcorrerà el termini de assecat fixat pel fabricant de la pintura; si no 

s'especifiqués, caldrà que aquest marge de temps sigui de trenta-sis hores. Caldrà procedir anàlogament entre la 
segona i la tercera capa, quan existeixi. 

 
4.15.5.- Pintat al taller. 
 
 a) Tot element de l'estructura, menys els indicats en els apartats 4.15.1.- i 4.15.2.-, rebrà a taller una capa d'imprimació 

abans d'ésser entregat per a llur muntatge. 
 
 b) La capa d'imprimació s'aplicarà amb l'autorització del Director d'Obra, després de que aquest o la persona que delegui 

hagi fet la inspecció de les superficies i de les unions de l'estructura realitzada a taller. 
  Les parts que després del muntatge seran de difícil accés, però que no arribaran a estar en contacte amb un altre 

element, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si així ho prescriuen els documents de projecte, després  dels 
corresponents terminis d’assecat. 

 
  El pintat s'efectuarà preferentment en un local cobert, sec i a resguard de la pols. Si això no es practicable, podrà 

efectuar-se al aire lliure en les condicions indicades en l'apartat 4.15.4.-. 
 
4.15.6.- Pintat a peu d'obra. 
 
 a) Després de l'inspecció i acceptació de l'estructura muntada, es netejaran els caps dels roblons i cargols, es picarà 

l'escòria  i es netejaran les zones de les soldadures a efectuar a obra. Si s'hagués deteriorat la pintura d'alguna zona, 
caldrà netejar.la, donant a continuació sobre tot el conjunt la capa d'imprimació, amb la mateixa pintura emprada en el 
taller. 

 
 b) Transcorregut el termini d’assecat, es donarà a tota l'estructura la segona capa de pintura i quan així estigui 

especificat, la tercera. 
 
  No es pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin un altre tipus de protecció antiòxid. 
 
 
5.- Execució dels elements estructurals. 
 
 A més de les condicions de caràcter general i especifica detallades en apartats anteriors, caldrà que per cada element 

estructural en concret s'observin les particulars que s'esmenten tot seguit. 
 
 
5.1.- Jàsseres. 
 
 En l'execució de les jàsseres es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques: 
 
 a) La perfilería que configuri a un element jàssera serà sencera, sense juntes. En aquells casos en els que la llum de la 

jàssera fos mes llarga que les dimensions dels perfils manufacturats, es permetrà l'introducció de juntes, consistents 
en una soldadura a topall, amb penetració total, preferentment feta a taller, que es comprovarà amb ratjos X, essent 
necessari que la calificació de tal soldadura no sigui inferior a 2. En qualsevol cas, aquestes unions s'explicitaran en 
els plànols de taller, a fi que la Direcció Facultativa dongui llur vist i plau. Preferentment, i a falta d'indicació al respecte 
en els documents de projecte, caldrà que aquesta junta es solucioni fora dels punts a on es prevegin concentracions 
d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a una distància d'un cinquè (1/5) de la llum entre 
pilars o recolzaments de la mateixa. 

 
 b) Les unions d'aquests elements amb altres d'estructura metàl·lica o constituïts per altres materials, es realitzarà d'acord 

amb els documents de projecte. Si en aquests no es detalla la solució, el Contractista en proposarà una que deurà 
ésser aprovada per la Direcció Facultativa, abans de que es materialitzi, tant a l'obra com a taller. 

 
 c) Si en un determinat cas no es fes referència al tipus de perfil o el Contractista es veiés obligat a dissenyar un dels 

elements que s'especifiquen en aquest subapartat, caldrà que ho faci atenent a les següents condicions de fletxa: 
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  1) Per estintolament d'altres elements estructurals, especialment murs de càrrega: 1/1000 de la distància entre 
recolzaments. 

  2) Per suport de forjats sense cap requeriment específic: 1/500 de la distància entre recolzaments. 
  3) Per suport d'elements d'acabat de cobertes: 1/300 de la distància entre recolzaments. 
 
 d) Les condicions específiques de toleràncies i les de  muntatge es reflecteixen en l'apartat 4.14.- del present Plec de 

Condicions. 
 
5.2.- Pilars. 
 
 En l'execució dels pilars es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques: 
 

a) El perfil que constitueixi al pilar es presentarà perfectament plomat, amb les desviacions i toleràncies que admet la 
Norma CTE DB SE A Acer. 

 
  Un cop s'hagi col·locat, no intentarà adreçar-se un pilar que presenti desploms excessius. Caldrà que en aquests 

casos es comuniqui a la Direcció Facultativa perquè aquesta disposi el mes adient. 
 
 b) Les unions entre pilars es disposaran preferentment a 1/3 de l'alçada. Aquesta unió, a falta d'indicació concreta en els 

plànols, caldrà fer-la a topall o mitjançant platines secundaries per a poder absorbir el canvi de dimensió de la secció 
transversal. Tanmateix, aquestes i les que calgui realitzar dels pilars amb altres elements estructurals, s’expressaran 
convenientment en els plànols de taller, perquè la Direcció Facultativa dongui llur vist i plau o esmeni la proposta 
presentada per el constructor. 

 
 c) Quan la unió d'esforç de compresió es faci per contacte directe, es mecanitzaran les superficies que assegurin 

aquesta transmissió. El Contractista, a falta d'explicitació precisa en els plànols, consultarà a la Direcció Facultativa, la 
necessitat de materialitzar la unió segons aquesta premissa en cada cas. 

 
  Per un correcte anivellament dels elements, es admissible la disposició de diversos galzes perfectament mecanitzats 

com a gruixos entre les seccions a unir. 
 
 d) Els pilars es presentaran sobre la fonamentació recolzats damunt de cunyes d'acer, de manera que la distància entre 

aquella i la xapa de base estigui compresa entre els 40 i els 80 mm. Seguidament, es procedirà a la col·locació d'un 
nombre convenient de bigues del primer pis o nivell d'estructura transversal i, llavors, s'alinearan i plomaran. 

 
 e) Caldrà que es garanteixi la perfecta neteja de l'espai intermig entre la xapa de base i el fonament. Un cop realitzada 

aquesta neteja i certificada per la Direcció Facultativa, es procedirà al ataconat amb morter expansiu de ciment 
portland i àrid, de manera que el tamany màxim de l'àrid emprat no sigui superior a 1/5 de l'alçada de l'espai esmentat. 

 
  La resistència característica del morter de ataconat no serà inferior a la del formigó que constitueixi al fonament, i llur 

consistència fluida per a gruixos de ataconat inferiors de 50 mm i tova en els restants casos. 
 
 f) Les xapes de base dels pilars aniran provistes d'uns taladres de diàmetre màxim 40 mm, que permetin assegurar que 

el reblert de l’intereix entre xapa i fonament s'efectuï correctament. 
 
  La Direcció Facultativa es reserva el dret de corroborar mitjançant assajos pseudo-destructius la bona execució de 

l'esmentat reblert. 
 
 g) Si en els plànols no quedessin fixades les dimensions de les xapes de base dels pilars, aquestes es dimensionaran de 

manera que no transmetin tensions superiors a els 75 Kg/cm2 al morter de reblert i que la unió entre pilar i fonament 
sigui rígida. 

 
5.3.- Encavallades i bigues triangulades. 
 
 En l'execució de les encavallades i bigues triangulades es vetllarà per el compliment de les següents condicions 

específiques: 
 
 a) Els cordons inferior i superior seran continus. Per a garantir aquesta continuïtat, les soldadures entre les seves parts 

seran a topall, realitzades fora dels punts de concentració d'esforç i controlant el 100% de les soldadures del cordó 
traccionat mitjançant ratjos X. El control de les demés soldadures es detalla genèricament en l'apartat de control. 

 
 b) Tots els elements secundaris, muntants i diagonals, es disposaran de manera que llurs eixos coincideixin en un sol 

punt, amb l'objectiu de que en els nusos de l'estructura no es produeixin excentricitats.  Si per la raó que fos no existís 
coincidència d'eixos en un nus en concret, caldrà que s'especifiqui explícitament en els plànols de taller la magnitud de 
tal desaveniència.  

 
 c) Tots els elements o cordons realitzats mitjançant perfilería composta es dissenyaran de manera que les longituds 

mínimes dels perfils simples no siguin superiors a 40 vegades el radi de gir mínim de la secció de perfil considerada.  
Si hi ha la certesa de que el perfil treballa a tracció, aquesta dimensió podrà ésser 500 vegades el radi de gir, sempre 
que no s'especifiqui el contrari en els plànols de projecte. 
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 d) Si no s'especifica el contrari en els plànols de projecte o la Direcció Facultativa no ho contradiu explícitament, els 

recolzaments de les encavallades en els seus suports es realitzarà mitjançant dues unions articulades. Tant sols en 
els casos en que l'element sobrepassi els 40 metres de llargada s’alliberarà una d'elles, per passar a ésser un 
recolzament lliscant. 

 
 e) En el procés de muntatge, es vetllarà especialment en garantir l'estabilitat dels elements de referència.  La utilització 

de cables i elements provisionals serà pràctica habitual en el muntatge. Al respecte, el Contractista es precís que 
s'assabenti de les condicions d'estabilitat dels elements corresponents. 

 
 f) Si no s'estableix a priori, no es col·locarà en obra cap encavallada o biga triangulada que no estigui perfectament 

acabada, especialment en lo referent a perfileria (muntants i diagonals) com a les unions, tant cargolades com 
soldades. 

 
5.4.- Corretges. Organització dels taulers de coberta. 
 
 Per l'execució de les corretges i, en general, per l'organització estructural dels taulers de coberta, s'observaran les següents 

consideracions: 
 
 a) El Contractista cal que tingui present que les corretges i demés elements constituents del pla de coberta son 

l'estructura estabilitzadora a guerxament de les encavallades o bigues triangulades de suport, les quals observaran les 
prescripcions particulars que s'han detallat en 5.3.- 

 
  Per aquest motiu, quan es procedeixi al desapuntalament de les encavallades abans esmentades, caldrà que el pla de 

coberta resti executat totalment, o restin muntats aquells perfils que la Direcció Facultativa hagi estimat com 
indispensables, mitjançant explicitació directe o mitjançant aprovació del corresponent plànol de taller.  

 
 b) Les corretges, tret d'indicació particular en els plànols, seran continues, observant les condicions d'unió entre perfils 

detallades en l'apartat 5.1.- relatiu a l'execució de les jàsseres. 
 
  A més, les corretges caldrà fer-les solidàries a les encavallades mitjançant unions soldades, cargolades o clavades, o 

utilitzant algun procediment sancionat per la pràctica, que deurà aprovar particularment la Direcció Facultativa. 
 
 c) En cobertes inclinades de pendent superior al 10%,  en les unions entre corretges i encavallades o perfils de suport, 

caldrà col·locar algun element, tipus angular, que coarti la tendència al volcament de les primeres. A més, encara que 
no figuri en els plànols, es disposaran elements o mecanismes que impedeixin la flexió lateral de les corretges. Els 
plànols de taller reflectiran aquesta casuística i tindran dimensionada la perfileria adient. 

 
 d) Tots els elements de triangulació, ubicats en el pla de coberta i solucionats a base de rodons, es disposaran dotats de 

mecanismes que permetin llur tessat. Si en el plànol no s'indica el contrari, aquests rodons es tessaran mitjançant 
maneguets roscats. 

 
  La tensió que es té que trametre a la barra en qüestió serà la indispensable perquè l'element no quedi solt.  Queda 

prohibit tessar-lo a traccions superiors al 10% de llur capacitat nominal, excepte indicació contraria en plànol o de la 
Direcció Facultativa.  

 
 e) En el procés de muntatge de les cobertes caldrà disposar-hi tots els elements indispensables per a fer front a les 

accions eòliques, encara que no s'hagi muntat cap element d'acabat. S'admeten en aquests casos l'execució 
d'estructures provisionals que realitzin aquesta tasca, que no es retiraran fins que el conjunt no suporti les accions 
abans esmentades de forma autònoma. 

 
 f) Si no s'especifica el contrari en els plànols o documents de projecte, quan una coberta es recolzi damunt de la 

coronació d'un mur estructural, caldrà que la unió resultant sigui una articulació no lliscant. Els plànols de taller 
reflectiran aquesta circumstància, perquè sigui aprovada per la Direcció Facultativa. 

 
5.5.- Unions. 
 
 Al marge de les especificacions particulars de les unions soldades, cargolades o roblonades, detallades en l'apartat 4.14.- de 

la present, el Contractista, a l'hora de realitzar els plànols de taller, cal que observi les següents  disposicions: 
 
 a) Tret d'indicació contraria en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, les unions seran rígides, disposant a 

l'efecte totes aquelles xapes i/o enrigidors que siguin necessaris. 
 
 b) Quan una unió sigui articulada, caldrà que els plànols detallats posin de manifest explícitament aquest caràcter de la 

unió, de manera que sigui senzill i ràpid llur control. 
 
 c) El Contractista no podrà al·legar complexitat afegida en l'execució d'una unió per entorpir de les tasques de soldeig, 

cargolat o roblonat produïdes per altres elements estructurals que s'haguessin pogut evitar. 
 
 d) Si en un detall d'unió s'aprecia complexitat excessiva, ho manifestarà per escrit a la Direcció Facultativa, tot exposant 
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concretament quines son les tasques irrealitzables o difícilment executables. 
 
 
6.- Control i assaigs. 
 
 El control a realitzar sobre els elements de l'estructura metàl·lica es concretaran segons el termes que es detallen a 

continuació: 
 
 
6.1.- Control i assaigs de recepció. Sobre l'acer. 
 
 Es podrà sol·licitar explícitament al Contractista la relació d'assaigs que es detalla a continuació, o bé en qualsevol altre cas, 

el Contractista es podrà veure obligat a presentar a requeriment de la Direcció Facultativa els certificats de garantia que 
emet el fabricant dels elements d'estructura metàl·lica. Les característiques dels assaigs esmentats son les següents: 

 
 a) El assaigs es faran sobre les unitats d'inspecció pertinents, determinades segons la Norma 36-080-73. 
 
 b) Cada unitat d'inspecció es composarà de productes de la mateixa sèrie, segons la norma CTE DB SE A Acer, i de la 

mateixa classe d’acer. 
 
 c) El pes de cada unitat d'inspecció no serà inferior a 20 Tones. 
 
 d) Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en el assajos mecànics o per les anàlisis químiques, 

s'agafaran de productes de la unitat d'inspecció trets a l'atzar, segons els criteris de la Norma UNE-36 300 i UNE 36 
400. Les característiques geomètriques de les provetes s'adequaran al detall que estableix la Norma CTE DB SE A 
Acer. 

 
 e) Els assaigs a realitzar sobre les provetes seran els que fixa la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
 f) Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit, aquesta serà 

acceptable. 
 
  Si cap resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna anormalitat no imputable 

al material: defecte en la mecanització de la proveta, funcionament irregular de la màquina d'assaig, muntatge 
defectuós de la proveta a la màquina, etc., el assaig es considerarà nul i deurà repetir-se correctament sobre una altre 
proveta. 

 
  Si cap resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es realitzaran dos 

contra-assaigs, segons ho prescriu la Norma UNE-36-080-73, sobre provetes preses de dues peces diferents de la 
unitat d'inspecció que s'està assajant.  Si els dos resultats dels contra-assaigs compleixen lo prescrit, la unitat 
d'inspecció es acceptable; en cas contrari, es rebutjable. 

 
6.2.- Control i assaigs de recepció dels perfils laminats. 
 
 A la recepció de la pefileria laminada es vetllarà per el compliment dels següents requeriments: 
 
 a) Tot perfil laminat portarà les sigles de fàbrica, marcades a intervals, en relleu, produït per els roleus de laminació. 
 
  Els demés productes: rodons, quadrats, rectangulars i xapa, aniran igualment  marcats amb les sigles de la fàbrica, 

mitjançant el procediment que hagi escollit el fabricant. 
 
 b) També es reflectirà en la marca el símbol de la classe d'acer, podent fer-se en el laminat, mitjançant troquel o pintura 

indeleble. 
 
 c) Les toleràncies admeses en les dimensions i pes dels perfils seran les que estableix la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
6.3.- Control i assaigs de recepció del perfils foradats o buits. 
 
 A la recepció de la perfileria foradada o buida es vetllarà per el compliment dels següents requeriments: 
 
 a) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química del acer dels perfils buits que 

subministri, d'acord amb la Norma  CTE DB SE A Acer. 
 
 b) Els assajos de recepció es sol·licitaran particularment.  En el cas de que es requerissin, es realitzaran dividint la 

partida en unitats d'inspecció. Cada unitat d'inspecció es composarà de perfils buits de la mateixa sèrie, segons la 
Norma CTE DB SE A Acer, tal que llur gruix estiguin dins d'un dels següents grups: 

 
  -  fins a 4 mm. 
  -  més gran de 4 mm. 
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  El pes de cada unitat d'inspecció no serà superior a 10 Tones. 
 
  Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en els assajos mecànics, o per les anàlisis químiques, 

s'agafaran de perfils buits de cada unitat d'inspecció, escollits a l'atzar, segons les indicacions de la Norma UNE-36 
300 i UNE-36 400. 

 
 c) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit, aquesta es acceptable. 
 
  Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna anormalitat no imputable 

al material, com defecte en la mecanització de la proveta, funcionament irregular de la màquina d'assaig, etc., el 
assaig s’anul·la i es torna a realitzar sobre una nova proveta. 

   
  Si cap resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es realitzaran dos 

contra-assaigs sobre provetes preses de dos perfils buits diferents de la unitat d'inspecció que s'està assajant, escollits 
al atzar. Si els resultats d'aquests contra-assaigs compleixen lo prescrit, la unitat d'inspecció es acceptable; en cas 
contrari, es rebutjable. 

 
6.4.- Control i assaigs de recepció dels roblons. 
 
 A la recepció dels roblons es realitzaran els següents controls: 
 
 a) Si així s'ha convingut en la demanda i quan el tamany de les provetes ho permeti, es determinarà la resistència a 

tracció σR i l'allargament de ruptura δ.  En cas contrari, es determinarà solament la resistència a tallant τr. 
 
 b) Els mètodes d'assaig seran els següents:  Resistència a tracció i allargament de ruptura segons la Norma UNE 7 474-

1 (EN 10 002-1), amb la modificació de que la longitud inicial entre punts serà: 
 
 l0= 5.65 √A0 
 
  i resistència a tall, segons la norma UNE 7246. 
 
 c) Els assaigs de recepció, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec per comprovar el compliment d'aquesta 

garantia, s'ajustarà a lo prescrit en la norma CTE DB SE A Acer. 
 
  Si en un lot els resultats dels assaigs de recepció compleixen lo prescrit, el lot es acceptable. 
 
  Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de comprovació, sobre noves 

mostres del lot.  Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas contrari es rebutjable. 
 
 d) Quan vagi a realitzar-se un assaig de recepció d'un subministra, es dividirà aquest en lots. Cada lot estarà constituït 

per roblons de la mateixa comanda, classe, diàmetre, longitud i classe d'acer. 
 
 e) El pes de cada lot el fixarà el consumidor, però no serà superior a 5 tones per roblons de diàmetre fins a 20 mm, ni a 

10 tones per roblons de diàmetre major. 
 
 f) De cada lot s’assajaran dues mostres. 
 
6.5.- Control i assaigs de recepció dels cargols ordinaris i calibrats. 
 
 A la recepció dels cargols ordinaris i/o calibrats es realitzaran els següents controls: 
 a) Si així s'ha convingut en la comanda, i quan el tamany de la proveta ho permeti, es determinarà la resistència a tracció 

σR i el allargament de ruptura δ. 
 
  Pot realitzar-se en tot cas l'assaig de duresa Brinell a títol orientatiu. 
 
 b) En els cargols es realitzaran, a més, els assaigs següents: 
 
  - Rebatiment del cap. 
  - Estrangulació (si no és possible l'assaig a tracció). 
  - Trencada amb entalladura. 
 
 c) Els mètodes d'assaig seran el següents: 
 
  1) Assaig de Tracció: la resistència a tracció, el límit de fluència i l'allargament de ruptura es determinen segons la 

Norma CTE DB SE A Acer. 
 
  2) Duresa Brinell. Es realitzarà segons la Norma CTE DB SE A Acer. Quan es tracti de cargols es realitzarà 

l'assaig sobre la extremitat del vàstag, convenientment preparat i polit. 
 
  3) Rebatiment del cap.  S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa de manera que 
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llur cara superior formi un angle de 60° amb l'eix del forat. Es rebat el cap en fred, a cops de martell, fins que 
s'acobli a la superficie de l'enclusa, es a dir, que la superficie d'apretament formi 30° amb el eix del cargol.  El 
resultat es acceptable si no apareixen fissures. 

 
  4) Estrangulació. S'aplica solament a cargols de 10 mm o 12 mm de diàmetre. El cargol es disposa en un banc i es 

cargola la femella per produir una tracció en el vàstag. El resultat es acceptable si s'allarga el vàstag amb una 
estrangulació marcada, o es trenca per la canya o per l'espiga, sense que es trenqui o s'arranqui el cap ni la 
femella. 

 
  5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer, fins la meitat de la seva secció.  

Es subjecta a un cargol de banc i es trenca a cops de martell.  El resultat es acceptable si la trencada no es 
fràgil i presenta senyals de deformació plàstica.  

 
  6) Assaig de mandrilat per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat  d'eixamplament de les 

femelles.  S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semiangle d'obertura sigui de 1:100.  L'assaig es realitza 
sobre una femella, que la seva rosca hagi estat eliminada per escairat, exercint pressió uniforme al mandril, 
essent necessari que suporti un eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, aproximadament. 

 
 d) Per la recepció d'un subministrament de cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en lots. Cada lot estarà 

constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer. 
 
  De cada lot es separaran mostres, en nombre  que es fixarà de comú acord entre el fabricant i el comprador, sense 

excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot. 
 
  En les mostres es comprovaran les dimensions establertes, amb les toleràncies que fixa la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
  A més, es comprovarà que les mostres tenen les seves superficies llises, que no presenten fissures, rebaves ni altres 

defectes perjudicials per el seu ús i que els fils de la rosca dels cargols i femelles no tenen defectes de material ni 
empremtes d'eines. 

 
  Si de la comprovació resultés defectuosa en més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions generals, o més d'un 2% 

en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre noves mostres, preses del lot, en nombre igual al 
de la primera comprovació. Si el nombre de mostres defectuoses en aquesta segona comprovació superés també el 
5% en llurs dimensions generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable. 

 
 e) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assaigs de recepció sobre mostres de cada lot, que 

el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustaran a lo prescrit a la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
 f) Si en un lot els resultats dels assaigs compleixen lo prescrit, el lot s'acceptarà. 
 
 g) Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assaigs de comprovació sobre noves mostres 

del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas contrari, es rebutjable. 
 
  El cost dels assaigs de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no serà cobrat per el 

fabricant i els abonarà el fabricant si es realitzen a un laboratori oficial. 
 
6.6.- Control i assaigs de recepció dels cargols d'alta resistència. 
 
 A la recepció dels cargols d'alta resistència es realitzaran els següents controls: 
 
 a) A no ser que s'estipuli de forma especial entre el fabricant i el comprador, els assaigs de recepció dels cargols, 

femelles i volanderes objecte del present  s'ajustaran a les prescripcions contingudes en la Norma CTE DB SE A Acer, 
que es relacionen a continuació: 

 
  1) Assaig de tracció. En els cargols de diàmetre no inferior a 16 mm es determinarà la resistència a la tracció, el 

límit elàstic convencional i l'allargament de ruptura, realitzant-se l'assaig segons lo que prescriu la Norma CTE 
DB SE A Acer. 

 
   Com a límit elàstic convencional es considerarà la tensió que correspongui a una deformació permanent del 

0,2%. 
 
   La preparació de la proveta es farà de tal manera que la reducció del diàmetre durant el tornejat no superi el 

25% del valor inicial. 
 
  2) Duresa Brinell. S'efectuarà l'assaig segons lo previst en la Norma CTE DB SE A Acer. Es donen les 

equivalències entre diàmetres de la empremta, amb bola de 10 mm de diàmetre, els nombres de la duresa 
Brinell i la resistència a tracció. Aquest últim valor té únicament un caràcter orientatiu. 

 
  3) Assaig de resilència. S'efectuarà l'assaig segons la Norma UNE 7.066, emprant la proveta tipus D, però amb 

una profunditat d'entallament de 3 mm. L'assaig resta limitat a cargols amb diàmetre nominal 16 mm o superior. 



  
 
 

1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa 
| PLEC COND. ESTRUCTURA - ACER | 18/20 

 

Les provetes es tallaran de tal manera que l'entalladura resti lo més pròxima possible a la superficie primitiva del 
cargol. 

 
  4) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa de manera que 

llur cara superior formi un angle de 80° amb el eix del forat. Es rebat el cap en fred, a cops de martell, fins que 
s'acobli a la superficie de l'enclusa, es a dir, fins que la base del cap del cargol formi un angle de 10° amb el eix 
del cargol.  El resultat es acceptable si no apareixen fissures. 

 
  5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer fins a la meitat del llur secció. Es 

subjecta amb un cargol de banc i es trenca a cops de martell. 
 
   La trencada cal que sigui dúctil i cal que presenti, a més, una tonalitat gris mate. 
 
  6) Comprovació de la descarburació. La comprovació de la descarburació es realitza sobre qualsevol plànol 

diametral de la part roscada, polint la proveta i atacant-la amb solució alcohòlica de àcid nítric (nital). Es mesura 
la profunditat de la zona total o parcialment descarburada, utilitzant un microscopi de 100 augments, essent 
aconsellable que tingui un dispositiu de projecció, per a poder dibuixar el perfil de la zona descarburada. La 
profunditat d'aquesta zona descarburada no serà superior als valors consignats a la Norma CTE DB SE A Acer. 
Es prendran quatre mesures en quatre parelles de filets que siguin consecutius dos a dos. 

 
  7) Assaig de mandrilat per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat d'eixamplament de les 

femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semiangle d'obertura sigui de 1:100. 
   L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi estat eliminada per escairat, exercint pressió 

uniforme al mandril, i essent necessari que suporti un eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 
5%, aproximadament. 

 
 b) Per la recepció d'un subministrament cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en lots. Cada lot estarà 

constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer. 
 
  De cada lot es separaran mostres, en un nombre que es fixarà de comú acord entre el fabricant i el comprador, sense 

excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot. 
 
  De les mostres es comprovaran les dimensions establertes amb les toleràncies que fixa la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
  A més, es comprovarà que les mostres tinguin llurs superficies llises, que no presentin fissures, rebaves ni altres 

defectes perjudicials per el seu ús, i que els fils de la rosca dels cargols i femelles no tenen defecte de material ni 
empremtes d'eines. 

 
 c) Si de la comprovació resultés que son defectuoses més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions generals, o més 

d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre noves mostres, preses del lot, en 
nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de mostres defectuoses en aquesta segona comprovació fos 
més del 5% en llurs dimensions generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable. 

 
 d) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assaigs de recepció sobre mostres de cada lot, que 

el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustarà a lo prescrit en la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
  Si en el lot els resultats dels assajos compleixen lo prescrit, el lot es acceptable. 
 
  Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de comprovació sobre noves mostres 

del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas contrari, es rebutjable. 
 
  El cost dels assaigs de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no serà cobrat per el 

fabricant, si els realitza ell, i s'abonarà per el fabricant si es realitzen en un laboratori oficial. 
 
 
6.7.- Pla de control de les soldadures. 
 
 A falta de la descripció particularitzada, el pla de control de les soldadures s'adequarà al que tot seguit s'exposa: 
 
 a) Les unions soldades cal que passin un control, tipus del qual dependrà de la forma de treball de la soldadura i la 

posició en la que aquesta ha estat realitzada. 
 
 b) Soldadures fetes a Taller: Llur control tant sols queda fixat per la forma de treball de la soldadura, doncs la posició es 

suposa que es NORMAL en tots el casos. Es controlaran per ratjos X: 
 
  1) el 75% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
  2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 
 
  Es controlaran per a líquids penetrants: 
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  1) el 50% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
  2) el 33% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 
 
 c) Soldadures fetes a peu d'obra, en posició DIFÍCIL: 
 
  Es controlaran per ratjos X: 
 
  1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
  2) el 66% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 
 
  Es controlaran per líquids penetrants: 
 
  1) el 100% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
  2) el 75% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 
 
 d) Soldadures fetes a peu d'obra, en posició NORMAL. 
 
  Es controlaran per ratjos X: 
 
  1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
  2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 
 
  Es controlaran per a líquids penetrants: 
 
  1) el 75% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 
  2) el 50% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 
 
 e) El Contractista deurà clarificar amb la Direcció Facultativa tots els casos en els que desconegui la forma de treball d'un 

perfil determinat. 
 
7.- Seguretat. 
 
 Les condicions generals de seguretat per la posta en obra de l'estructura metàl·lica les determina el Pla de Seguretat e 

Higiene del Treball, document que s'adjunta a el projecte. 
 
 S'insisteix, però en els següents punts: 
 
 a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra, portarà el corresponent 

casc i calçat de seguretat normalitzat. 
 
 b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota de les càrregues suspeses, acotant perfectament les àrees de 

treball. 
 
 c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors quan estigui plovent, nevant o existeixi vent amb una 

velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució d'elements situats a certa alçada o dels elements que portin 
implícita l'existència de bastides per la seva execució. En el cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines que 
podessin caure. 

 
 d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.-, i cada tres mesos es realitzarà una 

revisió total dels mateixos. 
 
 e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de la perfileria aniran provistos de guants i calçat de seguretat, 

cinturó de seguretat i portaeines.  Els perfils es penjaran per realitzar llur transport per mitjà de subjeccions fixes. 
 
 f) Per la instal·lació de l'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com equips de soldadura, forns, etc., es 

disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor diferencial, segons el "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra". 

 
 
8.- Criteris d'amidament. 
 
 Els criteris d'amidament observats en els documents que s'adjunten al present per comptabilitzar les partides que intervenen 

en l'estructura metàl·lica, son els següents: 
 
 a) Les medicions s'han referit als plànols acceptats per les dues parts - Contractista i Direcció Facultativa -,  durant la 

fase de replanteig. 
 
 b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels elements d'estructura 

metàl·lica que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una mala execució. 
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 c) Encara que no s'especifiqui en el pressupost explícitament, el preu de l'acer es el corresponent a un cop muntat i 
protegit, com especifica l'apartat 3.8.- del present, incloent totes les tasques inherents al procés constructiu. 

 
 d) Els canvis de material proposats pel Contractista i les seves repercussions, tan tècniques quan econòmiques, correran 

a càrrec del Contractista. 
 
 
9.- Bibliografia. 
 
 Pliego de Condiciones Generales de la Edificación  Facultativas y Económicas. Madrid 1.989.  Consejo Superior de los 

Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1989. 
 
 CTE DB SE A Acer. 
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PLEC DE CONDICIONS PER L'EXECUCIÓ I POSADA EN OBRA DELS FORJATS. 
 
1.- Objectius. 
 
  Documentar els treballs relatius a l'execució i la posada en obra dels forjats, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els 

plànols de projecte. 
 
2.- Condicions de partida. 
 
  Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels forjats, caldrà que el Contractista redacti un 

document on hi adjunti els següents conceptes: 
 
  a) Certificat de haver examinat el lloc on s'hi executaran els treballs, incidint en els termes de localització 

d'estructures existents, registres i línies de serveis públics, tant en funcionament com no. 
 
  b) Certificat d’haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tant a nivell local - entrades i sortides 

dels vehicles de subministrament de material - com global, estudiant en aquest últim cas, sobre el plànol 
d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la Direcció Facultativa, els possibles 
recorreguts dels vehicles anomenats abans. 

 
  c) Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels elements sustentants del forjat, detectant 

possibles anomalies respecte del projecte o respecte de les indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet 
en el seu moment. 

 
  d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els documents de 

projecte - Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions -, adjuntant-hi un recull de tots aquells dubtes, 
contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb l'objecte que es garanteixi una posada en obra de tots 
els elements de forma fidedigne. 

   Al respecte el contractista realitzarà els plànols de tots els forjats de l'obra, plànols que haurà d’ aprovar o 
esmenar la Direcció Facultativa.  En el cas que la Direcció Facultativa esmenés els plànols lliurats, el 
Contractista quedarà obligat a modificar-los i presentar-los  de nou a la Direcció Facultativa per tal que aquesta 
doni l'aprovació definitiva.  

 
  e) Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, sistemes de formigonat, 

etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels què disposa fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un 
canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament de la mateixa. 

 
  f) Certificat acreditatiu de l'idoneïtat dels materials que farà servir, on hi inclourà una relació dels procediments que 

té previstos per vetllar per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del control de qualitat dels materials, 
condicions per al seu emmagatzematge, curat del formigó, emmagatzematge de les provetes, certificació de les 
dosificacions, fitxes de característiques, etc.  Aquest certificat anirà completat posteriorment amb un altre relatiu 
a la descripció particularitzada dels diferents materials, contingut detallat a l'apartat de cond. gen. dels materials. 

 
 
 
  g) Documents que facin paleses les característiques més rellevants dels llocs d'acopiament de material i la forma 

com s'acopiarà aquest. 
 
  h) Certificat acreditatiu de l'idoneïtat de la central de producció del formigó.  Aquesta central serà capaç de realitzar 

els assajos de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i resultats de les proves, que es 
podrà sol·licitar en qualsevol moment. 

 
2.1.- Plànols. 
 
  El Contractista queda obligat a realitzar els plànols d'execució dels forjats, on indicarà, almenys, la relació de 

conceptes que s'exposen a continuació: 
 
  a) Replanteig acotat de la posició dels elements sustentants del pla de forjat: pilars i murs, indicant llur veritable 

dimensió en planta i les característiques oportunes dels mateixos que puguin ésser rellevants per a l'execució 
del forjat. 

 
  b) Replanteig dels contorns del forjat, indicant tots el forats i patis interiors, a més de la relació d'aquest contorn 

amb el pla de façana. 
 
  c) Replanteig de l'eix de les biguetes i nervis, a més del replanteig de tots els elements significatius de l'estructura 

del forjat: capitells, àbacs, congrenys, zones massisses, etc. 
 
2.2.- Plecs de Condicions complementaris. 
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  Aquest P. de Cond. caldrà complementar-lo amb els Plecs de Condicions específics dels materials constituents de 

l'obra, i que es detallen a l'apartat 9 del present. 
 
3.-  Materials. 
 
3.1- Requeriments generals. 
 
  Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, són preceptius de complir a l'obra, 

per tal de portar a terme l'execució dels forjats i serviran de base per a emetre qualsevol esmena el projecte. 
 
  a) El Contractista quedarà obligat a facilitar a la Direcció Facultativa la corresponent Autorització d'Us de l’element, 

així com la Fitxa de Característiques del mateix quan li correspongui. Restarà obligat també en qualsevol dels 
casos a lliurar un document on hi figurin les propietats dels materials o les característiques tècniques dels 
elements manufacturats que utilitzarà en obra per a l’execució dels forjats, certificat, si cal, per l'empresa 
adjudicatària del control de qualitat. En referència als primers, caldrà consultar els Plecs de Condicions 
corresponents. 

 
  b) A requeriment de la Direcció Facultativa, el Contractista pot veure’s obligat a facilitar les característiques dels 

elements manufacturats de formigó, que es detallen en l'apartat 3er del Plec de Condicions per a l'Execució i 
Posada en Obra del Formigó Armat, fins i tot en el cas que el formigó sigui pretensat o postensat. 

  c) La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns per tal de constatar les 
condicions requerides dels materials i dels elements manufacturats. 

 
3.2.- Elements manufacturats. Biguetes de formigó. 
 
  Les condicions específiques que hauran de complir les biguetes de formigó, tant pretensat com armat, es detallen a 

continuació: 
 
  a) Les dimensions de cantell i tipologia estructural de la bigueta, quedaran definits en els plànols de projecte. El 

Contractista no podrà variar ni la tipologia ni les dimensions de la mateixa, sense el vist i plau de la Direcció 
Facultativa. 

 
  b) El tipus de formigó a utilitzar en la confecció de les biguetes, el proposarà el Contractista, sempre i quan que no 

s'especifiqui en els documents de projecte. 
 
  c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma indeleble sobre les biguetes, 

així com el tipus d'armament que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte, llur emplaçament en planta. 
 
  d) La identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, on hi figuraran les següents dades: 
 
    1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 
    2) Data del subministrament. 
 
    3) Identificació del vehicle que el transporta. 
 
    4) Quantitat que es subministra. 
 
    5) Denominació i designació de les tipologies de bigueta. 
 
    6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 
    7) Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
    
    8) Referència de la comanda. 
 
  e) Toleràncies: 
 
    De dimensió transversal: No s'admetran biguetes que les dimensions de llurs seccions transversals 

diferissin més d'un 5% respecte a les teòriques. Tanmateix i en qualsevol cas, les toleràncies exposades 
no excediran dels valors -2 mm i + 5mm. 

    De dimensió longitudinal: No s'admetran biguetes que llur longitud diferís respecte a la de projecte en més 
d'una dècima part de l'arrel quadrada de la longitud teòrica, mesurada en cms. o valors que excedissin de 
±2 cms. 

    De distorsions de la directriu: La deflexió lateral no excedirà en més de 1/500 de la longitud del element 
resistent. Tanmateix, les biguetes no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes superiors a 1/300 de 
la longitud de la bigueta. 
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  f) Es consideraran deficients les biguetes que presentin rebaves que fossin indici de pèrdua de veurada, o de 
defecte de fabricació. En aquests casos llur acceptació caldrà sotmetre-la a criteri de la D.F. 

 
  g) Es consideraran defectuoses les biguetes que manifestin senyals que revelin una discontinuïtat en el formigonat 

o bé en les que s'hi apreciïn fissures transversals d'amplada superior a 0.10 mm, o longitudinals de retracció. 
Igualment, en aquests casos, llur acceptació caldrà sotmetre-la a criteri de la Direcció Facultativa. 

 
  h) Es consideraran inacceptables les biguetes que no compleixin els requeriments de tolerància detallats en el punt 

e) del present, així com les que tinguin les cares deteriorades per motius de mala dosificació dels formigons, 
mal vibrat o, simplement, perquè tinguin les arestes escantonades. Tanmateix, correran la mateixa sort les 
biguetes en les que es vegin les armadures per falta de recobriment o per l'existència d'alguna coquera. 

 
  i) L'acopiament de les biguetes es farà de forma ordenada, apilant-les per files separades entre elles mitjançant 

taulons de fusta o similar, en alçades no superiors a les 8 files. 
 
   La primera fila es desvincularà totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment disposats. 
 
   L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorològiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids. 
 
  j) La manipulació de les biguetes es farà d'acord amb les condicions al respecte que estableixi el fabricant. 

Aquests elements no podran suspendre's només per un punt, sinó que caldrà fer-ho per dos punts 
substancialment separats, de manera que els esforços deguts al pes propi del element no generi esforços 
contraproduents per aquest. 

 
3.3.- Elements Manufacturats. Xapes plegades d'acer. 
 
  Les condicions específiques que hauran de complir les xapes plegades d'acer, tant col·laborants com d'encofrat 

perdut, per la formació de lloses nervades es detallen a continuació: 
 
  a) Les dimensions de cantell, gruix, cadència i amplitud de les nervadures, així com el tipus i qualitat del material 

quedaran definides en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar ni la tipologia ni les dimensions de 
les xapes, sense el vist i plau de la D. Facultativa. 

 
  b) El tipus d'acer a utilitzar en la confecció de les xapes serà A-37b, no aleat, segons la classificació de la Norma 

UNE 36-004-75, sempre que no s'especifiqui el contrari en els documents de projecte o ho instrueixi 
explícitament la Direcció Facultativa. Les xapes tindran un tipus d'acabat de llur superfície que les protegeixi de 
l'ambient i inclemències meteorològiques, (galvanitzat, pintat, etc.), excepte les xapes col·laborants, que tindran 
un acabat d'acord amb les prescripcions al respecte del fabricant.  

 
  c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma indeleble sobre les xapes. 
 
  d) La identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, on hi figuraran les següents dades: 
 
    1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 
    2) Data del subministrament. 
 
    3) Identificació del vehicle que el transporta. 
 
    4) Quantitat que es subministra. 
 
    5) Denominació i designació de la tipologia de xapa. 
 
    6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 
    7) Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 
    8) Referència de la comanda. 
 
  e) Les toleràncies admeses a les xapes s'atendran a les que s'especifiquen en la norma CTE DB SE A Acer. 
 
  i) L’acopi de les xapes plegades d'acer es farà de forma ordenada, desvinculant-les del terreny, mitjançant 

separadors ben disposats. 
 
   L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorològiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids. 
 
  j) La manipulació de les xapes plegades d'acer es farà d'acord amb les condicions al respecte que estableixi el 

fabricant. Aquests elements no podran suspendre's només per un punt, sinó que caldrà fer-ho per dos punts 
substancialment separats, de manera que els esforços deguts al pes propi del element no generin esforços 
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contraproduents per a aquest. 
 
3.4.- Elements manufacturats. Peces i casetons d’alleugeriment. 
 
  Les característiques específiques que hauran de complir els elements d’alleugeriment en forjats són les que a 

continuació es detallen. 
 
  a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels casetons d’alleugeriment queden definits 

convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les característiques geomètriques, 
mecàniques i de material del elements esmenats, sense l'autorització expressa de la D. F. 

 
  b) El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui oportunes, justificant-

les convenientment per escrit. 
 
  c) A tots els efectes, es considerarà a les peces d’alleugeriment com a estructurals, és a dir, seran capaces 

d'absorbir les sol·licitacions que correspongui, inclosa l'acció d'una càrrega puntual de 100 Kg en el punt més 
desfavorable de llur geometria, segons prescriu la norma CTE DB SE AE Accions en l’Edificació. 

  d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces d’alleugeriment 
que utilitzarà a l'obra. Tanmateix, se l’obliga igualment a facilitar les corresponents Fitxes de Característiques i 
Autoritzacions d'Ús. 

 
  e) El material constituent dels elements d’alleugeriment tindrà una resistència característica a la compressió de, 

com a mínim, 150 Kg/cm2. 
 
  f) Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d’alleugeriment que presentin qualsevol tipus de fissura, que posi 

en dubte la capacitat portant de l'element. 
 
  g) La identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, on hi figuraran les següents dades: 
 
    1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 
    2) Data del subministrament. 
 
    3) Identificació del vehicle que el transporta. 
 
    4) Quantitat que es subministra. 
 
    5) Denominació i designació de la tipologia de l'element d’alleugeriment. 
 
    6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 
    7) Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 
    8) Referència de la comanda. 
 
  h) Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en allò que a dimensions 

generals respecta i ± 0.1 cms. si les toleràncies s'apliquen a la dimensió dels gruixos de les parets i parts de 
l'element en qüestió. 

 
  i) L'acopiament de les peces i cassetons d’alleugeriment es farà de forma ordenada segons les prescripcions al 

respecte del fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a obra. 
 
   El material emmagatzemat es desvincularà totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment 

disposats. 
 
   L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorològiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids. 
    
3.5.- Elements manufacturats. Revoltons d'entrebigat. 
 
  Les característiques específiques que hauran de complir els revoltons d'entrebigat es detallen a continuació. 
 
  a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels revoltons d'entrebigat queden definits 

convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les característiques geomètriques, 
mecàniques i de material dels elements esmenats, sense l’autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

 
  b) El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui oportunes, justificant-

les convenientment per escrit. 
 
  c) A tots els efectes, es considerarà a les peces d'entrebigat com a estructurals, és a dir, seran capaces d'absorbir 
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les sol·licitacions que correspongui, inclosa l'acció d'una càrrega puntual de 100 Kg en el punt més desfavorable 
de llur geometria, segons prescriu la norma CTE DB SE AE Accions en l’Edificació. 

 
  d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces d'entrebigat que 

utilitzarà a l'obra. Tanmateix, se l’obliga igualment a facilitar les corresponents Fitxes de Característiques i 
Autoritzacions d'Us. 

 
  e) El material constituent tindrà una resistència característica a la compressió de, com a mínim, 150 Kg/cm2. 
 
  f) Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'entrebigat que presentin qualsevol tipus de fissura, que posi en 

dubte la capacitat portant de l'element. 
 
  g) La identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, on hi figuraran les següents dades: 
 
    1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 
    2) Data del subministrament. 
 
    3) Identificació del vehicle que el transporta. 
 
    4) Quantitat que es subministra. 
 
    5) Denominació i designació de la tipologia d'element d'entrebigat. 
 
    6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 
    7) Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 
    8) Referència de la comanda. 
 
  h) Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en allò que a dimensions 

generals respecta i ± 0.1 cms si les toleràncies s'apliquen a la dimensió dels gruixos de les parets i parts de 
l'element en qüestió. 

 
  i) L'acopiament dels revoltons entrebigat es farà de forma ordenada segons les prescripcions al respecte del 

fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a obra. 
     
   El material emmagatzemat es desvincularà totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment 

disposats. 
 
 
   L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorològiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids. 
 
3.6.- Elements manufacturats. Plaques semirresistents i autoportants. 
 
  Les plaques semirresistents i autoportants constituents dels forjats de l’edifici compliran els requeriments que a 

continuació es detallen: 
  a) Les dimensions de cantell, tipologia estructural i material de l'element quedaran definits en els plànols de 

projecte. El Contractista no podrà variar cap dels conceptes esmenats sense el vist i plau de la Direcció 
Facultativa. 

 
  b) Es contemplen en aquest apartat els següents elements: 
 
     1) elements autoportants: 
      * plaques massisses de formigó armat. 
      * plaques alleugerides o alveolars de formigó pretensat o armat. 
      * plaques nervades tipus o, de formigó armat o pretensat. 
 
     2) elements semirresistents: 
      * prelloses de gruixos diversos. 
      * plaques alleugerides o alveolars col·laborants, de formigó armat o pretensat. 
      * plaques nervades tipus o col·laborants, de formigó armat o pretensat. 
 
  c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma indeleble, així com el tipus 

d'armat que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte, llur emplaçament en planta. 
 
  d) El Contractista facilitarà a la D. F. les característiques tècniques concretes dels elements que col·locarà a l'obra, 

en el cas de que aquests no coincidissin exactament amb els detallats en els plànols i documents de projecte 
afins. 
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  e) La identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, on hi figuraran les següents dades: 
 
    1) Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 
    2) Data del subministrament. 
 
    3) Identificació del vehicle que el transporta. 
 
    4) Quantitat que es subministra. 
 
    5) Denominació i designació de les tipologies dels elements que es serveixin a obra. 
 
    6) Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 
    7) Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 
    8) Referència de la comanda. 
 
  f) Toleràncies: 
 
    De dimensió Transversal: No s'admetran elements que les dimensions de llurs seccions transversals 

diferissin més d'un 5% respecte de les teòriques. Tanmateix i en qualsevol cas, les toleràncies exposades 
no excediran dels valors -2 mm i + 5mm. 

    De dimensió longitudinal: No s'admetran elements manufacturats de forjat que llur longitud difereixi 
respecte a la de projecte en més d'una dècima part de la arrel quadrada de la longitud teòrica, mesurada 
en cms., o valors que excedissin de ± 1 cms. 

 
    De distorsions de la directriu: La deflexió lateral no excedirà en més de 1/500 de la longitud del element 

resistent. Tanmateix, les plaques no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes superiors a 1/300 de 
la longitud de l'element. 

 
  g) Es consideraran deficients els elements que presentin rebaves que fossin indici de pèrdua de veurada, o de 

defecte de fabricació. En aquests casos llur acceptació caldrà sotmetre-la a criteri de la Direcció Facultativa. 
 
  h) Es consideraran defectuoses les plaques que manifestin senyals que revelin una discontinuïtat en el formigonat 

o be en les que s'hi apreciïn fissures transversals d'amplada superior a 0.10 mm, o longitudinals de retracció. 
Igualment en aquests casos llur acceptació caldrà sotmetre-la a criteri de la Direcció Facultativa. 

 
  i) Es consideraran inacceptables els elements que no compleixin els requeriments de tolerància detallats en el 

punt e) del present, així com els que tinguin les cares deteriorades per motius de mala dosificació dels 
formigons, mal vibrat o, simplement, perquè tinguin les arestes escantonades. Tanmateix, correran la mateixa 
sort les plaques en les què es vegin les armadures per falta de recobriment o per l'existència d'alguna coquera. 

 
  j) L'acopiament de les plaques semirresistents i autoportants es farà de forma ordenada, apilant-les per files 

separades entre elles mitjançant taulons de fusta o similar, en alçades no superiors a les 8 files. 
 
   La primera fila es desvincularà totalment del terreny mitjançant separadors convenientment disposats. 
 
   L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorològiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids. 
 
  k) La manipulació de les plaques semirresistents i autoportants es farà d'acord amb les condicions al respecte que 

estableixi el fabricant. Aquests elements no podran suspendre's només per un punt, caldrà fer-ho per dos punts 
substancialment separats, de manera que els esforços deguts a pes propi del element no generi esforços 
contraproduents per aquest. 

 
  l) Abans de procedir al formigonat de la part complementària de la peça a peu d'obra, s'assegurarà que la 

superfície de contacte dels formigons resta perfectament neta. Per garantir tal condició serà indispensable regar 
a pressió les superfícies esmentades, formigonant quan la superfície de recepció estigui encara humida. La 
Direcció Facultativa podrà instruir, si ho creu convenient, la neteja de les superfícies amb un raspall de pues 
d'acer o be l'aplicació d'una resina epoxi. 

 
  m) La Contracta queda obligada a presentar un plànol de col·locació dels apuntalaments dels elements 

semirresistents, indicant criteris pel replanteig dels primers, sol·licitacions a que quedaran sotmesos i moment 
de supressió dels mateixos. 

 
3.7.- Apuntalaments, encofrats, cintres i motlles. 
 
  Els requeriments específics per la recepció de les cintres, els encofrats, els apuntalaments i els motlles són els que es 
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detallen a continuació: 
 
  a) Els elements d'encofrat no tindran abonyegadures, trencaments ni fissures. 
 
  b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat, sense presentar deformacions ni 

assentaments, especialment sota l'acció del formigó fresc i dels procediments utilitzats per realitzar llur 
compactació. 

 
  c) Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pèrdua del material aglomerant. 
 
  d) Com a desencofrants tant sols estarà permesa la utilització de vernissos antiadherents, compostos de silicones, 

productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la Direcció Facultativa. Queda prohibida la 
utilització del gas-oil, la grassa corrent o productes semblants, que poguessin alterar l'aspecte dels paraments 
de les peces de formigó. 

 
  e) Els encofrats i motlles podran ésser de fusta, tàblex, acer o be tefló, sempre i quan els documents de projecte o 

la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat. 
 
4.-   Execució. 
 
4.1.- Condicions generals. 
 
  El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs d'execució dels 

elements de forjat objecte del present Plec de Condicions. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions: 
 
  a) Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions públiques d'aigua, 

gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte estat de les construccions o 
elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra. 

 
  b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que s'haguessin 

produït per efecte de l'execució dels forjats. 
 
  c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de servei, es 

donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més convenient. 
 
  d) Hauran d’efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la bona execució 

dels treballs, tot i en el cas de no haver sigut expressament instruïdes a tal efecte per la Direcció Facultativa.  
 
  e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns per realitzar 

l'obra. S'inclouen en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les aigües que podessin aparèixer, 
tant degudes a moviments del nivell freàtic com per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels 
punts de llum i connexió a les xarxes elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui. 

 
  f) En cap cas el Contractista estarà facultat per variar pel seu compte les dimensions, posició, nombre de 

elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels elements de forjat, sense el 
vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que 
estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra. 

 
  g) El Contractista s'assegurarà de que l’emmagatzematge de material sobre els elements ja construïts no 

modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en el disseny de l'estructura. Qualsevol dubte al 
respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà a la Direcció Facultativa, per a què 
determini la viabilitat de la solució. 

 
4.2.- Replanteig. 
 
  L'inici de les tasques de l'execució dels forjats tindran com a punt de partida les relatives a llur replanteig. Per aquest 

concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts: 
 
  a) La senyalització del replanteig dels elements que constitueixen els forjats es realitzarà amb mitjans perdurables, 

replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà 
aconsellable situar els contorns dels mateixos i els dels patis, forats i baixants. El replanteig es realitzarà damunt 
dels encofrats i elements que hauran de suportar al forjat - murs, jàsseres, etc.-, marcant amb pintura, guix de 
color o blauet els elements i parts a replantejar. 

 
  b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de replanteig que l'hi 

poguessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos planells o documents de projecte, el Contractista 
estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa, per a què es manifesti donant prioritat a un o l'altre. 
De no fer-ho així, no podrà argumentar error en el projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta. 
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  c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran per sobre les 
toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element més endavant, sense coneixement de la 
Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de 
l'Arquitecte Director. 

 
4.3.- Posada en obra del formigó i de les armadures. 
 
  Per a la posada en obra dels formigons que constitueixin els forjats, caldrà consultar el Plec de Condicions per la 

Posada en Obra del Formigó Armat, adjunt al present. A més del que en aquell es detalla, caldrà vetllar pel 
compliment de certs condicionants específics, d'acord amb els subsegüents apartats. 

 
  Tanmateix, per a la posada en obra de les armadures es tindran en compte les prescripcions de caràcter general que 

es detallen en l'apartat 4.4.- del referit Plec de Condicions. 
 
 
4.4.- Prescripcions generals per la posada en obra de les cintres, els encofrats i els motlles. 
   
  En lo relatiu a la posada en obra de les cintres, els encofrats i els motlles, es tindran en compte les puntualitzacions 

que sobre el respecte es fan en l’apartat 4.5.- del Plec de Condicions per la Posada en Obra del Formigó Armat, adjunt 
al present. 

 
4.5.- Prescripcions específiques per l'execució i posada en obra dels forjats unidireccionals. 
 
  Per a la posada en obra dels forjats unidireccionals caldrà observar les puntualitzacions següents, complementàries a 

les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat. 
 
  a) En el cas d'executar forjats unidireccionals a base de nervis realitzats in situ, seran d'aplicació les prescripcions 

relatives a la posada en obra dels forjats reticulars, detallades en l'apartat 4.6.- del present Plec de Condicions. 
 
  b) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos per la realització 

dels forjats, on hi reflexarà les següents dades: 
 
    1) Característiques geomètriques i d'armat de totes les biguetes que s'utilitzin per realitzar el forjat. 
 
    2) Indicació de les condicions de continuïtat entre biguetes. 
 
 
    3) Detall de l'armament a moments negatius de les biguetes en tots aquells punts que aquest 

armament sigui precís. 
 
    4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de 

consistència, i característiques mecàniques de l'acer, tant d'armar com de pretensar. 
 
    5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element. 
 
    6) Detall del recolzament de les biguetes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport, d'acord 

amb les normes de bona construcció. 
 
    7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament d'aquesta. 
 
    8) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del 

subministrador de biguetes. 
 
  c) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de biguetes i elements constituents dels forjats, caldrà que 

el Contractista en redacti un en els termes detallats a l’anterior subapartat, en base als següents criteris: 
 
    1) Si en un tram existissin murs de tancament que, per llur pes, exigeixin doble bigueta en la seva 

mateixa direcció, s'iniciarà el replanteig fent coincidir l'eix de la doble bigueta amb l'eix del mur que 
suporta. 

 
    2) Si en un tram hi han forats de "shunt" o baixants, es disposaran les biguetes de tal manera que 

s'eviti la coincidència entre el forat i la bigueta. 
 
    3) Si el tram està desquadrat, es replantejaran les biguetes començant llur col·locació paral·lelament a 

un dels seus costats, preferentment el de major longitud. 
     
    4) Si l'element que limita al forjat paral·lelament a les biguetes és un mur de càrrega, caldrà iniciar la 

col·locació de biguetes disposant la primera d'elles contigua al mur referit, quedant explícitament 
prohibit de recolzar els revoltons i/o cassetons en el mur. 
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  c) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran immediatament en 

coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises respecte de l'ajustament de la posició 
dels cassetons i/o revoltons, així com els canvis d'armat, si fos necessari. 

 
  d) Caldrà vetllar pel compliment exhaustiu de les disposicions constructives que fa esment la vigent. Tanmateix, 

caldrà respectar les obligacions de congrenyat, armament de lligam i encadenat que especifiquen les Normes 
vigents, en especial la CTE DB SE F Fàbrica. 

 
  e) El forjat quedarà constituït per una sèrie de biguetes, uns elements d’alleugeriment i un formigonat conjunt, 

convenientment armat, mitjançant el qual es formarà la corresponent xapa de compressió. Els materials, 
característiques i armament bàsic de la xapa de compressió es detallen en els plànols adjunts. 

 
  f) En qualsevol entrega del forjat en l'element sustentant que correspongui - mur, jàssera, etc.-, es realitzarà un 

massissat de la zona que correspondria al primer cassetó o revoltó. 
 
  g) Serà obligat en qualsevol cas, excepte si la Direcció Facultativa ho contradiu i en l'execució dels forjats sanitaris, 

la col·locació d'un sistema de recolzament provisional sobre el que hi descansaran les puntes finals de les 
biguetes de cada tram en fase de construcció. 

 
  h) Caldrà disposar subjectadors d'armament recolzats en els cassetons o revoltons, com a mínim cada metre del 

desenvolupament de les armadures d'armament negatiu. 
 
  i) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels 

mateixos. Sí hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte, el 
Contractista ho notificarà a la D.F. amb la suficient antelació perquè aquesta pugui resoldre el detall 
convenientment. 

 
4.6.- Prescripcions específiques per l'execució i posada en obra dels forjats reticulars. 
 
  Per la posada en obra dels forjats reticulars caldrà observar les puntualitzacions següents, complementaries a les de 

caràcter més general, ja detallades abans. 
 
  a) El Contractista queda obligat a acceptar els plànols de replanteig dels forjats que figuren com a documentació 

de projecte. En aquests plànols es contempla la disposició de cassetons d’alleugeriment, l'amplada dels nervis, 
la separació entre eixos dels mateixos, els cantells dels cassetons i de la xapa de compressió i totes les 
armadures a disposar. També es relacionen els estats de càrrega de l’anàlisi. 

   En el cas que el Contractista proposés un altre replanteig i aquest fos acceptat per la Direcció Facultativa, 
quedarà obligat igualment a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos per a la realització 
dels forjats, on hi reflexarà les següents dades: 

 
    1) Característiques geomètriques i d'armat de tots els nervis que constitueixen el forjat, inclosos els 

nervis dobles, armament de capitells, creuetes de punxonament i demés elements necessaris. 
 
    2) Detall del recolzament dels nervis en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport, d'acord amb 

les normes de bona construcció. 
 
    3) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armat d'aquesta. 
 
    4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de la 

consistència, i característiques mecàniques de l'acer d'armar. 
 
    5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte per el càlcul del forjat. 
 
  b) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran en coneixement de 

la D.F., qui adoptarà les mesures precises respecte de l'ajustament de la posició dels cassetons i/o revoltons, 
així com els canvis d'armat, si fos necessari. 

 
  c) El forjat quedarà constituït per una sèrie de nervis entrecreuats i uns elements o cassetons d’alleugeriment que 

conformaran una retícula ortogonal. A la vegada, diverses parts es massissaran d'acord amb els plànols de 
projecte, configurant els capitells, jàsseres planes embegudes, congrenys i altres elements significatius 
d'aquesta tipologia estructural. 

   L'armat serà divers, en funció de l’element particular que estigui reforçant, segons la següent relació: 
 
    1) El nervis quedaran armats a positiu inferiorment, mitjançant un armat corregut detallat en els 

plànols, realitzat a base de barres convenientment solapades, d'acord amb el Plec de Condicions 
per a l'Execució i la Posada en Obra del Formigó Armat. Aquest armat quedarà reforçat en els 
punts estrictament necessaris que es designi en planta. Tanmateix, el nervis aniran armats a 
moment negatiu segons s'especifica en els plànols. Ocasionalment, i en els termes que 
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especifiquen els plànols de Projecte, completarà l'armat de nervis una gelosia o uns estreps que 
resoldran el reforç dels nervis a l'esforç tallant. 

   
    2) Els capitells quedaran armats per una graella de barres disposades en direcció coincident amb les 

traces de la retícula generadora del forjat, que resoldran l'armat a moment flector en les proximitats 
dels pilars de recolzament, i unes creuetes de punxonament convenientment detallades en els 
plànols, que resoldran a la vegada el complement a moment flector del armat bàsic detallat amb 
anterioritat i el reforç a esforç tallant o punxonament. Ocasionalment, aquestes últimes es podran 
resoldre mitjançant perfilaria metàl·lica, en especial si els pilars sustentants queden resolts 
mitjançant perfils d'acer. 

 
    3) Els congrenys de vora quedaran igualment armats, d'acord amb els plànols de projecte, segons un 

armat bàsic i un de reforç, que s'especifiquen en les plantes d'armat dels forjats. 
 
  d) Caldrà tenir especial cura en tapar les cares obertes dels cassetons d’alleugeriment que es col·loquessin aïllats, 

per tal de que realitzessin llur funció alleugerant. 
 
  e) El nervis dobles i congrenys de vora s'ancoraran convenientment, no interrompent-los en les zones de capitell o 

en les d'intersecció amb d'altres elements similars - altres congrenys i jàsseres total o parcialment  embegudes -
. 

 
  f) No s'acceptaran desalineacions en el traçat dels nervis en cap dels dos sentits, a no ser que aquesta 

desalineació hagués estat autoritzada per la D.F. 
 
  g) De cara a perforacions de baixants i/o elements d'aquest tipus es consultarà els plànols que al respecte 

s'adjunten com a documentació gràfica del projecte. 
 
  h) Les armadures es disposaran en dues úniques capes, tant la inferior com la superior, que correspondran a 

l'armat longitudinal i transversal. 
 
  i) Es vigilarà que els operaris no es recolzin mai damunt de l'armat de capitell. En aquestes zones, i amb l'objecte 

de mantenir les armadures en llur posició, caldrà disposar diversos cavallets d'acer. 
 
  j) Seran per compte del Contractista les intervencions tendents a reconstruir o reposar cassetons que s'hagin 

pogut trencar total o parcialment en el procés de construcció. 
 
  k) Els cassetons es col·locaran amb les juntes canviades entre dues retícules contigües, excepte en aquells casos 

en els que tinguin un disseny mitjançant el qual es sobreentengui l'orientació dels cassetons de manera 
inequívoca. 

 
  l) El Contractista serà responsable dels defectes que s'haguessin produït per encofrat deficient o insuficient. 

Tanmateix, realitzarà el desapuntalat d'acord a criteris de seguretat suficients, evitant en lo possible sacsejades 
excessives i caiguda d'elements cap a plantes inferiors. Respectarà el termini de desencofrat i desapuntalament 
que a l’efecte es convinguin, en funció del tipus d'encofrat i les qualitats dels formigons. 

 
  m) Caldrà posar subjectadors d'armat recolzats en cassetons o revoltons almenys cada metre de desenvolupament 

de les armadures d'armat superior (negatius). 
 
  n) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels 

mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte, el 
Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta pugui resoldre el 
detall convenientment. 

 
  o) Les toleràncies admeses en els elements que es detallen són: 
 
    1) ample de nervi:   -0.5 cms. 
           +1.0 cms. 
 
    2) cantell de forjat:   -0.5 cms. 
           +2.0 cms. 
 
    3) gruix xapa de compressió:  -0.5 cms. 
           +1.0 cms. 
 
    4) longituds barres d'armament: ±10.0 cms. 
 
4.7.- Prescripcions específiques per a l'execució i posada en obra de les lloses massisses. 
 
 Les prescripcions relatives a l'execució i posada en obra de les lloses massisses de formigó armat, es detallen 



 
 

1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa  
| PLEC COND. ESTRUCTURA - FORJATS | 11/15 

convenientment el Plec de Condicions per l'Execució i Posada en Obra del Formigó Armat, adjunt al present. 
 
4.8.- Prescripcions específiques per l'execució i posada en obra dels forjats de plaques alleugerides. 
 
 Per a la posada en obra dels forjats de plaques alleugerides caldrà observar les puntualitzacions següents, complementaries 

a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat. 
 
 a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos per a la realització dels 

forjats, on hi reflexarà les següents dades: 
 
   1) Característiques geomètriques i d'armat de totes les plaques constituents del forjat. 
 
   2) Indicació, si s'escau, de les condicions de continuïtat entre plaques. 
 
   3) Detall de l'armat superior (moments negatius) de les plaques, en tots aquells punts que aquest armat sigui 

precís. 
 
   4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de la 

consistència, i característiques mecàniques de l'acer, tant d'armar com de pretensar. 
 
   5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element. 
 
   6) Detall del recolzament de les plaques en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport, d'acord amb 

les normes de bona construcció. 
 
   7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armat d'aquesta. 
 
   8) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del 

subministrador de les plaques. 
 
 b) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les plaques alleugerides, caldrà que el Contractista en redacti 

un, en els termes detallats en l'anterior subapartat. 
 
 c) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran immediatament en 

coneixement de la D. Facultativa, qui adoptarà les mesures precises respecte de l'ajustament de la posició dels 
elements de placa, així com els canvis d'armat, si fos necessari. 

 
 d) El forjat quedarà constituït per una sèrie d'elements de placa del tipus especificat en els plànols i un formigonat conjunt 

armat, mitjançant el qual es formarà la convenient xapa de compressió. Els materials, característiques i armament 
bàsic de la xapa de compressió es detallen en els plànols adjunts. 

 
 e) Caldrà consultar els plànols o les condicions de posada en obra que fixi el fabricant de les plaques, en referència a 

qualsevol tractament de massissat de les mateixes en les proximitats del recolzament en els elements sustentants 
corresponents. 

 
 f) Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el pla de seguretat adjunt respecte a disposar un sistema de 

recolzament provisional, sobre el que hi descansaran les puntes finals de les plaques de cada tram en fase de 
construcció. 

 
 g) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Si 

hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte, el Contractista ho 
notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta pugui resoldre el detall convenientment. 

 
 h) Es faran tots els possibles per evitar el formigonat per fases. Si no es pogués portar a terme un formigonat unitari, 

caldrà preveure la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el tractament que caldrà realitzar per garantir 
una perfecta continuïtat del formigó a través d'elles. A manca de definició d'aquestes juntes, caldrà disposar-les a un 
cinquè (1/5) de la llum entre suports, deixant el formigó a 45°; posteriorment, en afegir la següent tongada de formigó, 
caldrà netejar la superfície inclinada amb un raspall de pues d'acer i aplicar-hi una mà de resina epoxi, segons les 
condicions que exigeixi el fabricant de la mateixa. 

 
4.9.- Prescripcions específiques per l'execució i posada en obra dels forjats de xapes metàl·liques plegades, no col·laborants. 
 
 Per la posada en obra dels forjats de xapes metàl·liques no col·laborants, caldrà observar les puntualitzacions següents, 

complementàries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat. 
 
 
 a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos per a la realització dels 

forjats, on hi reflexarà les següents dades: 
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   1) Característiques geomètriques de les xapes que utilitzi, així com característiques físiques més rellevants, 
en especial el tractament i acabat de les superfícies. 

 
   2) Indicació, sí s'escau, de les condicions de continuïtat entre les xapes. 
 
   3) Detall de l'armat, tant a moment negatiu com a positiu dels forjats. Tanmateix, s'especificarà l'armat de 

fissuració, congrenys i jàsseres, si fos el cas. 
 
   4) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element. 
 
   5) Detall del recolzament de les xapes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport. 
 
   6) Detall dels elements auxiliars per l'execució dels forjats, especialment tapajuntes i elements de 

solapament entre xapes. 
 
   7) Secció transversal  del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió. 
 
   8) Detall, si s'escau, de la col·locació dels connectadors de treball conjunt entre llosa de formigó i perfileria 

suportant. 
 
   9) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del 

subministrador de les xapes. 
 
 b) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les xapes, caldrà que el Contractista en redacti un, en els 

termes detallats en l'anterior subapartat. 
 
 c) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran immediatament en 

coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises respecte de l'ajustament de la posició dels 
elements de xapa, així com els canvis d'armat, si fos necessari. 

 
 d) El forjat quedarà constituït per les xapes plegades objecte del present, que serviran d'encofrat perdut per la llosa de 

formigó que es detalla en els plànols. Aquesta llosa quedarà armada a moments positius mitjançant un armat 
longitudinal a base de barres col·locades en els sinus dels plegaments de la xapa, i un armat negatiu constituït per una 
malla o engraellat. Ambdues armadures queden detallades en els documents de projecte adjunts. 

 
 e) Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el pla de seguretat adjunt respecte a disposar un sistema de 

recolzament provisional sobre el que hi descansaran els extrems de les xapes de cada tram, en fase de construcció. 
 
 f) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Si 

hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte, el Contractista ho 
notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació per a què aquesta pugui resoldre el detall convenientment. 

 
 g) S'evitarà en lo possible el formigonat per fases. Si no es pogués portar a terme, caldrà preveure la posició i forma de 

les juntes de formigonat, així com el tractament que caldrà realitzar per a garantir una perfecta continuïtat del formigó a 
través d'ella. A manca de definició d'aquestes juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de la llum entre suports, 
deixant el formigó a 45°; posteriorment, en afegir la següent tongada de formigó, caldrà netejar la superfície inclinada 
amb un raspall de pues d'acer i aplicar-hi una mà de resina epoxi, segons les condicions que exigeixi el fabricant de la 
mateixa. 

 
4.10.- Prescripcions específiques per l'execució i posada en obra dels forjats de xapes metàl·liques plegades col·laborants. 
 
 Per a la posada en obra dels forjats de xapes metàl·liques col·laborants, caldrà observar les puntualitzacions següents, 

complementàries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat. 
 
 a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos per la realització dels 

forjats, on hi reflexarà les següents dades: 
 
   1) Característiques geomètriques de les xapes que utilitzi, així com característiques físiques més rellevants, 

en especial el tractament i acabat de les superfícies. 
 
   2) Indicació, sí s'escau, de les condicions de continuïtat entre les xapes. 
 
   3) Detall de l'armat, tant a moment negatiu com a positiu dels forjats. Tanmateix, s'especificarà l'armat de 

fissuració, congrenys i jàsseres, si fos el cas. 
 
   4) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element. 
 
   5) Detall del recolzament de les xapes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport. 
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   6) Detall dels elements auxiliars per l'execució dels forjats, especialment tapajuntes i elements de 
solapament entre xapes. 

 
   7) Secció transversal tipus de forjat, indicant gruixos de xapa de compressió. 
 
   8) Detall, si s'escau, de la col·locació dels connectadors de treball conjunt entre llosa de formigó i perfileria 

suportant. 
   9) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del 

subministrador de les xapes. 
 
 b) Es vetllarà amb especial cura en garantir que les superfícies de les xapes que han de rebre al formigó restin 

exactament en les condicions que especifiqui el fabricant de les mateixes. A falta de tal condicions, el Contractista 
quedarà obligat a consultar-les a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació. 

 
  La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assaigs que estimi oportuns, les condicions en 

les que es troben les xapes disposades en obra, incloses les que ja hagin sigut formigonades. 
 
 c) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les xapes, caldrà que el Contractista en redacti un, en els 

termes detallats al subapartat a). 
 
 d) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran immediatament en 

coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises respecte l'ajustament de la posició dels 
elements de xapa, així com els canvis d'armat, si fos necessari. 

 
 e) El forjat quedarà constituït per les xapes plegades objecte del present, que serviran, a més de llur funció resistent, 

d'encofrat perdut per la llosa de formigó que es detalla en els plànols. Aquesta llosa quedarà armada a moments 
positius mitjançant la mateixa xapa i els reforços que s'especifiquen en els documents adjunts, i un armat negatiu 
constituït per una malla o engraellat. Ambdues armadures queden detallades en els documents de projecte adjunts. 

 
 f) Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el pla de seguretat adjunt respecte a disposar un sistema de 

recolzament provisional sobre el que hi descansaran els extrems de les xapes de cada tram, en fase de construcció. 
 
 g) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Si 

hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte, el Contractista ho 
notificarà a la D. F. amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui resoldre el detall convenientment. 

 
 h) S'evitarà en allò possible el formigonat per fases. Si no es pogués portar a terme un formigonat unitari, caldrà preveure 

la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el tractament que caldrà realitzar per garantir una perfecta 
continuïtat del formigó a través d'ella. A manca de definició d'aquestes juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de 
la llum entre suports, deixant el formigó a 45°; posteriorment, en afegir la següent tongada de formigó, caldrà netejar la 
superfície inclinada amb un raspall de pues d'acer i aplicar-hi una mà de reïna epoxi, segons les condicions que 
exigeixi el fabricant de la mateixa. 

 
 
 
 
5.- Control. 
 
 El Contractista està obligat a realitzar les proves, assaigs i controls que la Direcció Facultativa consideri oportuns, en els 

termes que es detallen a continuació. 
 
5.1.- Formigó abocat in situ. 
 
 En aquest sentit, el control del material i la seva posada en obra s'adequarà al que estableix al respecte l'apartat 5è del Plec 

de Condicions per l'execució i la Posada en Obra del Formigó Armat, adjunt al present. 
 
5.2.- Acer d'armar. 
 
 El control de l'acer d'armar es realitzarà segons els termes que estableix l'apartat 5è del Plec de Condicions per a l'Execució i 

Posada en Obra del Formigó Armat, adjunt al present. 
 
5.3.- Biguetes, plaques alleugerides i peces d'entrebigat. 
   
 El control de fabricació i recepció dels elements que es detallen en l'encapçalament del present subapartat es supeditarà al 

que prescriu la norma vigent. 
 Especialment es vetllarà pel compliment de les següents puntualitzacions: 
 
 a) Es comprovarà que tots els forjats de l'obra en els que intervinguin elements manufacturats com els que es detallen en 

l'encapçalament del present subapartat, tenen la "Autorización de Uso" i "Ficha de Características" corresponents, 
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degudament aprovades i posades al dia. 
 
 b) Restaran a compte del Contractista les proves de càrrega que es derivin d'un comportament anormal dels forjats, com 

aparició de fissures o fletxes exagerades, fins i tot en el cas de que l'assaig no quedés detallat en els plànols de 
projecte. Tanmateix, i segons la mateixa via de càrrec, es podrà sol·licitar una prova de càrrega prèvia en taller o a peu 
d'obra d'un forjat determinat. 

 
 c) Es comprovarà que les dimensions de les peces d’alleugeriment i cassetons ceràmics coincideixin amb les del 

projecte, realitzant comprovacions freqüents al respecte. 
 
 d) No es procedirà a l'abocat del formigó fins que les armadures no hagin estat repassades per la Direcció Facultativa, o 

per la persona que aquesta hagi delegat aquesta funció. 
 
 e) Abans de procedir a realitzar les partides d'acabat dels forjats - enguixat i/o pintat -, es detectaran totes les armadures 

que hagin pogut quedar vistes en algun tram, inclosos els filferros de lligam, amb la intenció de poder recobrir-les 
convenientment, a fi d'evitar l'aparició de taques d'òxid en els forjats. 

 
5.4.- Xapes plegades d'acer. 
   
 El control de recepció i posada en obra de les xapes plegades d'acer, tant col·laborants com no, s'adequaran al que 

estableix al respecte la Norma CTE DB SE A Acer. Al respecte, es vetllarà especialment en el compliment de les següents 
condicions: 

 
 a) Es comprovarà que les xapes porten les corresponents sigles identificatives de fàbrica i del tipus d'acer que les 

constitueix. 
 
 b) Es comprovarà que les superfícies de les xapes, previ al formigonat, satisfan les exigències del fabricant de les 

mateixes. 
 c) Les xapes esmentades satisfaran les condicions de tolerància que estableix la Norma CTE DB SE A Acer. 
 
6.- Seguretat. 
   
 Les condicions generals de seguretat per la posada en obra dels forjats les determina el Pla de Seguretat e Higiene del 

Treball, document que s'adjunta al projecte. 
 
 S'insisteix, però en els següents punts: 
 
 a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra, portarà el corresponent 

casc i calçat de seguretat homologats. 
 
 b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant perfectament les àrees de 

treball. 
 
 c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent, nevant o existeixi vent 

amb una velocitat superior a els 50 Km/h, especialment en l'execució de murs i pilars o dels elements que portin 
implícita l'existència de bastides per la seva execució. En el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines que 
podessin caure. 

 
 d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos es realitzarà una revisió 

total dels mateixos. 
 
 e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran provistos de guants i calçat de 

seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Les armadures es penjaran per a realitzar llur transport per mitjà de 
bragues ben entrelligades i provistes de pestells de seguretat. 

 
 f) Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegissin la seva pell del contacte amb el mateix. 
 
 g) Per a la instal·lació d'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com formigoneres, vibradors, ets., es 

disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor diferencial, segons el "Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión" i per la seva posada a terra es consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a 
tierra". 

 
 h) Quan la posada en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conducció seran correctament 

ancorats i es posarà especial cura a netejar la canonada després del formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids 
pot ser causa d'accident. 

 
 i) Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament. 
 
7.- Criteris d'amidament. 



 
 

1612_Projecte de rehabilitació básica de l’estructura i coberta al C/ Major de St Pere,4 .Terrassa  
| PLEC COND. ESTRUCTURA - FORJATS | 15/15 

  
 Els criteris d'amidament tinguts en compte per la quantificació i pressupost dels elements que conformen els forjats, 

s’adeqüen a les següents condicions: 
 
 a) Les medicions es referiran als planells acceptats per les dues parts - Contractista i Direcció Facultativa -, durant la fase 

de replanteig. 
 
 b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels elements manufacturats que 

presentin alguna anomalia geomètrica o altra, fruit d'una mala execució, recepció o emmagatzematge. 
 
 c) L'amidament que es tindrà en compte i valorarà dels materials a que fa referència el present Plec de Condicions serà 

el teòric, admetent-se un augment en pes del acer en concepte de patilles d'ancoratge, solapaments de muntatge i 
elements auxiliars de ferrallatge que es concreta en els amidaments adjunts. 

 
 d) Si no s’especifica explícitament en el pressupost, l'apuntalament necessari per la construcció dels forjats resta inclòs 

en el preu del forjat. 
 
8.- Normativa. 
 
 CTE   “Código Técnico de la Edificación”   
 EHE-08,  "Instrucción de Hormigón Estructura." 
 
 "Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España. Madrid 1989. 
 
9.- Plecs de Condicions complementaris. 
 
 Plec de Condicions pel Moviment de terres. 
 
 Plec de Condicions per l'Execució de la Fonamentaciò. 
 
 Plec de Condicions per l'Execució i Posada en Obra del Formigó Armat. 
 
 Plec de Condicions per l'Execució i Posada en Obra de l'Acer Laminat. 
 
 
 
 





PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L´ESTRUCTURA I COBERTA D´EDIFICI

08221 Terrassa
Carrer Major de Sant Pere, 5

AMIDAMENTS 1Pàg.:Data: 15/06/16

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ  CAPITOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Porta de dues fulles batents, per a un buid de 3x2 m, d´acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm amb
muntants de 100x100 mm sobre daus de formigó, passador, pany i pom.

1 FAR1CN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Porta d'accés obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i
càrrega sobre camió o contenidor

2 K1RA16A7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Neteja pati posterior 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor3 K2211353

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Neteja pati posterior 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb puntal metàl·lic i tauló4 K4C91310

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Traba de sostres previ enderroc

C#*D#*E#*F#3 PB 44,000 44,000

C#*D#*E#*F#4 P+1 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 P+2 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

PA Partida alçada en concepte reparació i greixatge de persiana enrotllable metàl·lica.5 PPAU0002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
ENDERROCS, EXCAVACIONS I GESTIO DE RESIDUS  CAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament1 K215501A

Euro



PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L´ESTRUCTURA I COBERTA D´EDIFICI

08221 Terrassa
Carrer Major de Sant Pere, 5

AMIDAMENTS 2Pàg.:Data: 15/06/16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Desmuntage teulada

C#*D#*E#*F#3 Vessant llevant 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#4 Vessant ponent 90,000 90,000

TOTAL AMIDAMENT 165,000

m2 Arrencada  de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2157011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Desmuntatge planxa coberta 35,000 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor3 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Arrencada paviment replans escala 3,000 2,700 1,400 11,340

TOTAL AMIDAMENT 11,340

m2 Enderroc de solera de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

4 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Arrencada paviment per fonaments

C#*D#*E#*F#3 Franja costat mitgera 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 Fossat ascensor 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#5 Traves 9,100 9,100

TOTAL AMIDAMENT 74,100

m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor5 K2161511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Obertura porta tapiada façana ponent 1,000 1,000 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 2,600

PA Partida alçada en concepte d'enderroc d'elements interiors d'edifici entre mitgeres, per a una superfície de sostres de 533
m2 incloent:
- Enderroc dels baixants de la façana
- Enderroc de l'escala amb paret de totxana
- Enderroc d'envans
- Enderroc de paredons
- Enderroc de biguetes de fusta
- Enderroc de biguetes metàl·liques
- Enderroc dels entrebigats dels sostres i de tots els elements que els conformin (cels rasos i paviments)
- Arrencada d'equipament fixe i de fusteries interiors.
- Densenrunat total de l'interior de l'edifici.
- Carrega de runa al camió o al contenidor.

6 PPAU0001

Euro



PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L´ESTRUCTURA I COBERTA D´EDIFICI
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AMIDAMENTS 3Pàg.:Data: 15/06/16

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense
enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

7 E2112499

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Cobert 1 12,000 2,000 3,300 79,200

C#*D#*E#*F#3 Cobert 2 4,000 1,500 6,500 39,000

TOTAL AMIDAMENT 118,200

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8 K2R54239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superfície Gruix Volum

C#*D#*E#*F#2 Neteja elements vegetals 150,000 0,100 15,000

3 Planxa teulada 35,000 0,010 0,350

4 Sostres 546,000 0,350 191,100

5 Biguetes metàl·liques 1,800 1,800

6 Bieguetes fusta 2,500

P9 30,000 64,165

TOTAL AMIDAMENT 274,915

m3 Transport de residus inerts (no especials) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (s'inclouen els cànons).

9 K2R3CNE0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#3 Teules descartades (30 %) 53,400 0,150 8,010

C#*D#*E#*F#4 Envans 5 cm 138,800 0,050 6,940

C#*D#*E#*F#5 Paredons 10 cm 13,500 0,100 1,350

C#*D#*E#*F#6 Volums enderrocats 32,000 32,000

C#*D#*E#*F#7 Desenrunat interior 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#8 Paviments replans escala 11,340 0,100 1,134

C#*D#*E#*F#9 Cuina 2,000 2,000

P PERORIGEN(G1:G10;
C11)

11 30,000 21,430

TOTAL AMIDAMENT 92,864

m3 Transport de terres a l´abocador, amb contenidor10 E242CN02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Esbrossada 150,000 0,150 22,500

3 Excavació fonaments 43,580 43,580

P PERORIGEN(G1:G5;C6
)

6 Esponjament 25 % 25,000 17,270

TOTAL AMIDAMENT 83,350

Euro



PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L´ESTRUCTURA I COBERTA D´EDIFICI

08221 Terrassa
Carrer Major de Sant Pere, 5

AMIDAMENTS 4Pàg.:Data: 15/06/16

kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11 E2RAFD70

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Volum/m Densitat

C#*D#*E#*F#2 Baixants de fibrociment 1,000 10,000 0,008 900,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 2,000 7,000 0,008 900,000 100,800

TOTAL AMIDAMENT 172,800

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
SANEJAMENT I EVACUACIÓ  CAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada, de 8,2 cm de fondària, amb reixa d'acer
inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

1 ED5GU003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Desguàs terrat 9,800 9,800

TOTAL AMIDAMENT 9,800

m Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN-1329, de D 75 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

2 ED15B501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Connexió desguàs terrat 2,000 3,500 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de d 80 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i
fixat mecàmicament amb brides

3 ED15U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Baixants façana ponent 2,000 10,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Reixa de formigó d'aletes horitzontal, de 400x400 mm, col·locada amb morter de ciment4 EEKNCN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Ventilació caixa ascensor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
FONAMENTACIÓ  CAPITOL 03

Euro



PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L´ESTRUCTURA I COBERTA D´EDIFICI
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AMIDAMENTS 5Pàg.:Data: 15/06/16

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons1 K3DZ2000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#3 Maquinaria 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o
roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 73 mm de diàmetre i de 6
mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R, amb plaques d'acer per transmissió de càrregues de
300x300x15mm.

2 K3D1ZP01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#4 Micropilots eix A 24,000 6,000 144,000

C#*D#*E#*F#5 Micropilots eix B 19,000 6,000 114,000

C#*D#*E#*F#6 Micropilots eix C 19,000 6,000 114,000

C#*D#*E#*F#7 Micropilots eix D 19,000 6,000 114,000

C#*D#*E#*F#8 Micropilots ascensor 6,000 6,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 522,000

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
compressor i càrrega manual sobre contenidor

3 K222ZP02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#4 Excavació eix A 19,000 0,600 0,700 7,980

C#*D#*E#*F#5 Excavació eix B 20,000 0,600 0,700 8,400

C#*D#*E#*F#6 Excavació eix C 20,000 0,600 0,700 8,400

C#*D#*E#*F#7 Excavació eix D 20,000 0,600 0,700 8,400

C#*D#*E#*F#8 Fossat ascensor 2,000 2,000 1,100 4,400

C#*D#*E#*F#9 Biga lligat 6,000 5,000 0,400 0,500 6,000

TOTAL AMIDAMENT 43,580

m Enderroc de cap de micropiló de 160 mm de diàmetre4 K3DZZP03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#4 Micropilots eix A 24,000 0,600 14,400

C#*D#*E#*F#5 Micropilots eix B 19,000 0,600 11,400

C#*D#*E#*F#6 Micropilots eix C 19,000 0,600 11,400

C#*D#*E#*F#7 Micropilots eix D 19,000 0,600 11,400

TOTAL AMIDAMENT 48,600

m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

5 K3Z112T1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 Unitats Llargada Amplada Alçada

Euro
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AMIDAMENTS 6Pàg.:Data: 15/06/16

C#*D#*E#*F#4 Formigó eix A 19,000 0,600 11,400

C#*D#*E#*F#5 Formigó eix B 20,000 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#6 Formigó eix C 20,000 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#7 Formigó eix D 20,000 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#8 Fonament ascensor 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#9 Fonament biga lligat 6,000 5,000 0,400 12,000

TOTAL AMIDAMENT 63,400

m3 Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, armat amb 95 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat per a enceps amb una quantia de 0,36 m2/m3

6 435FZP04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#4 Encep eix 19,000 0,600 0,600 6,840

C#*D#*E#*F#5 Encep eix 20,000 0,600 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#6 Encep eix 20,000 0,600 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#7 Encep eix 20,000 0,600 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#8 Fonament ascensor 14,000 0,400 1,000 5,600

TOTAL AMIDAMENT 34,040

m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 75 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades

7 4351ZP05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T2 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#4 Encep biga lligat 6,000 5,000 0,400 0,400 4,800

TOTAL AMIDAMENT 4,800

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
ESTRUCTURA  CAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols

1 K442502D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Kg/ut Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Placa ancoratge 4,000 25,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 K4415115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Kg/m Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Pilar HEB-160 44,000 46,000 2.024,000

Euro
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AMIDAMENTS 7Pàg.:Data: 15/06/16

TOTAL AMIDAMENT 2.024,000

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3 K4435115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Kg/m Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Biga HEB-160 44,000 60,000 2.640,000

TOTAL AMIDAMENT 2.640,000

m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor4 K2148211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Enderroc puntual pas encep 3,000 0,800 0,300 1,000 0,720

C#*D#*E#*F#3 Enderroc recolzament 460,000 0,150 0,100 0,100 0,690

TOTAL AMIDAMENT 1,410

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta5 K4DGZP06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Encofrat recolzament 460,000 0,300 0,200 27,600

TOTAL AMIDAMENT 27,600

m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
manualment

6 K45GZP07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Formigonat recolzament 460,000 0,150 0,100 0,100 0,690

TOTAL AMIDAMENT 0,690

m2 Segellat de junta entre revoltons amb morter de ciment 1:8, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l7 K93ACN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Sostre planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 Sostre planta primera 172,000 172,000

C#*D#*E#*F#4 Sostre planta segona 118,000 118,000

TOTAL AMIDAMENT 422,000

m2 Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 6 kN/m2, amb revoltó d'arc de morter de ciment i
semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,6 m, llum < 5 m, amb una quantia de 3 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 5 i 5 mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba. S'inclou la part proporcional de massissats amb el seu correponent armat i
tap lateral d'encofrat en forma d'arc. 

8 44LHZP08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada
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AMIDAMENTS 8Pàg.:Data: 15/06/16

C#*D#*E#*F#2 Sostre planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 Sostre planta primera 172,000 172,000

C#*D#*E#*F#4 Sostre planta segona 118,000 118,000

TOTAL AMIDAMENT 422,000

m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 5 N/mm2

9 K4F2B578

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paret ascensor 8,000 0,150 11,000 13,200

C#*D#*E#*F#3 Paret coberta de fusta 18,000 0,150 1,800 4,860

TOTAL AMIDAMENT 18,060

m3 Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb
tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada

10 K433A144

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#3 Bigues de fusta 32,000 5,000 0,140 0,240 5,376

TOTAL AMIDAMENT 5,376

m3 Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com
a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1,
muntada sobre suports

11 K43G5112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos,
segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

12 K4FR2331

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#3 Reparació fisura 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra, previ repicat i sanejament dels elements
soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

13 K4GR2531

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reparació fissura 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent , amb injecció de morter
sintètic epoxi de resines epoxi

14 K4FRR510
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AMIDAMENTS 9Pàg.:Data: 15/06/16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Segellat esquerdes 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

15 K4GRRE00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Segellat esquerdes 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa d'armadura d'acer en barres corrugades
B500S, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada

16 K4GR14F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Cosit rapes 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 200,000

u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

17 K4BP1112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Ancoratges 250,000 250,000

TOTAL AMIDAMENT 250,000

u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 40 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en
calent, amb una quantia de 140 kg/m, per a una càrrega total de 28 t/m, per a pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

18 44M1ZP09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Llindes 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m2 Reforç d'elements de ceràmica mitjançant platabanda d'acer laminat S275JR de 8 mm de gruix col·locada adherida amb
adhesiu de resines epoxi, encofrat de la zona a reforçar i apuntalament de l'element

19 K4S5ZP10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Replà d'escala 3,000 3,000 1,500 13,500

TOTAL AMIDAMENT 13,500
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AMIDAMENTS 10Pàg.:Data: 15/06/16

m2 Reforç d'elements de ceràmica mitjançant platabanda d'acer laminat S275JR de 8 mm de gruix col·locada adherida amb
adhesiu de resines epoxi, encofrat de la zona a reforçar i apuntalament de l'element

20 K4ZWMB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Ancoratges 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m2 Reforç de volta d'escala de maó de pla, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de diàmetre
5 mm B500T, i capa de compressió de 5 cm de gruix, de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat amb bomba

21 44SFZP11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reforç replà 3,000 3,500 2,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba22 E45818C4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Cèrcol paret bigues fusta 20,500 0,150 0,150 0,461

TOTAL AMIDAMENT 0,461

kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l´armadura de cèrcols23 E4B83000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Quantia Volum

C#*D#*E#*F#2 Cèrcol paret bigues fusta 50,000 0,461 23,050

TOTAL AMIDAMENT 23,050

m2 Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta24 E4D8D500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Cèrcol paret bigues fusta 20,500 0,200 4,100

TOTAL AMIDAMENT 4,100

dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra25 E4ZZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Litres

C#*D#*E#*F#2 Reblert recolzaments biguetes
enderrocades

230,000 1,500 345,000

TOTAL AMIDAMENT 345,000

m2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm
de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 1,5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i
6 mm de D i una quantia de 0,087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

26 14LMCN01
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Coberta caixa ascensor 1,800 1,800 3,240

TOTAL AMIDAMENT 3,240

u Ganxo d'acer amb barra corrugada de 16 mm de diàmetre, de 50 cm cm de recorregut, deixat en estructura de llosa per a
formigonat.

27 K4BPCN02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Longitud Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Coberta caixa ascensor 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m2 Impermeabilització de cap de biga de fusta amb cautxú líquid, amb una dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació (inclosa).28 E785CN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Caps Superfície Alçada

C#*D#*E#*F#2 Caps bigues de fusta 32,000 2,000 0,186 11,904

TOTAL AMIDAMENT 11,904

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
TANCAMENTS VERTICALS I DIVISÒRIES  CAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II

1 K612B51K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés terrat 3,400 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#3 Formació banyera terrat 9,800 1,300 12,740

C#*D#*E#*F#4 4,900 1,850 9,065

C#*D#*E#*F#5 Formació xemeneia ascensor 1,000 1,300 4,000 5,200

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,000 4,000 8,000

C#*D#*E#*F#7 Tancament terrat 4,000 1,000 2,100 8,400

C#*D#*E#*F#8 Xemeneia 1,100 3,800 4,180

C#*D#*E#*F#9 1,100 1,200 1,320

C#*D#*E#*F#10 2,000 0,500 3,800 3,800

TOTAL AMIDAMENT 54,405

m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb pasta de guix2 E614MK11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Sota finestra terrat 3,400 0,500 1,700

TOTAL AMIDAMENT 1,700
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m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

3 E614MP1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Accés terrat

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,000 2,100 4,200

C#*D#*E#*F#5 Tapiat forats planta baixa façana
ponent

1,000 1,000 2,600 2,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 10,300

u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d´amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir, col.locada amb el mateix
morter de la paret

4 E4F7PK11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Reducció de secció xemeneia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Solera  d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid.5 K5Z2CN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Tap xemeneia 0,400 0,800 0,320

C#*D#*E#*F#3 Reducció de secció xemeneia 0,200 0,800 0,160

TOTAL AMIDAMENT 0,480

m2 Tancament de planxa format en la seva base per planxa galvanitzada cega i en la seva part superior per planxa amb
perforaccions per a ventilació, segons indicacions de la DF, amb nervis cada 20/24 cm, d'acer galvanitzat i prelacat de
color estàndard, de 1 mm. de gruix , una inèrcia entre 5 i 6 cm4, i un pes entre 5,4 i 5,7 kg/m2, col.locada amb fixacions
mecàniques.

6 E645CN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Tancat de obertures

3 Façana llevant

C#*D#*E#*F#4 P+1 2,000 1,150 2,600 5,980

C#*D#*E#*F#5 P+2 2,000 1,000 2,500 5,000

6 Façána ponent

C#*D#*E#*F#7 PB 1,000 1,100 1,400 1,540

C#*D#*E#*F#8 P+1 2,000 1,100 2,600 5,720

C#*D#*E#*F#9 P+2 2,000 0,900 1,500 2,700

C#*D#*E#*F#10 Obertures terrat 3,000 1,000 2,100 6,300

TOTAL AMIDAMENT 27,240

m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus I segons UNE 92-110, de 60 mm de gruix i classificació de la reacció al
foc M-1, de densitat nominal 10 kg/m3, col.locades amb morter adhesiu

7 E7C23603

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés terrat 3,400 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#3 4,000 1,000 2,100 8,400

TOTAL AMIDAMENT 10,100

m Escopidor de 29 cm d´amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

8 E8K1D14K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Finesta terrat 1,000 2,100 2,100

TOTAL AMIDAMENT 2,100

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
COBERTES  CAPITOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la
superfície aplanada

1 K5Z15N3D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 36,760 36,760

C#*D#*E#*F#3 Caixa ascensor 1,800 1,800 3,240

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l2 K93AA3C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 36,760 36,760

C#*D#*E#*F#3 Caixa ascensor 1,800 1,800 3,240

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida3 K7B11A0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 36,760 36,760

C#*D#*E#*F#3 Caixa ascensor 1,800 1,800 3,240

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i de gruix 1.5 mm d´una làmina de PVC flexible d´un sol component, resistent
a la intempèrie amb armadura de malla de fibra de vidre de 50 g/m2, col.locada sense adherir

4 E75383BL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 36,760 36,760
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C#*D#*E#*F#3 Caixa ascensor 1,800 1,800 3,240

C#*D#*E#*F#4 Minvell 30,000 0,300 9,000

TOTAL AMIDAMENT 49,000

m2 Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè extruït, de color variable,
de 60x60 cm, col·locades sense adherir

5 K5111811

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 36,760 36,760

TOTAL AMIDAMENT 36,760

u Bonera  de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina impermeable6 K5ZHCN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Boneres terrat 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus I segons UNE 92-110, de 60 mm de gruix i classificació de la reacció al
foc M-1, de densitat nominal 10 kg/m3, col.locades amb morter adhesiu

7 E7C23603

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Sostre mort banyera 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler
aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet de 13 mm de
gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

8 K5Z2F864

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Teulada

C#*D#*E#*F#3 Vessant ponent 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Vessant llevant 105,000 105,000

TOTAL AMIDAMENT 117,000

m2 Envanets de sostremort de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

9 K5Z1FVK0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Teulada

3 Sostre mort banyera terrat 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

10 K5Z2FZ4A
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Teulada

3 Sostre mort banyera terrat 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

m2 Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran ref. BT150 de la
serie Bajo Teja d'ONDULINE o similar equivalent col·locada amb fixacions mecàniques

11 K533CN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Teulada

C#*D#*E#*F#3 Vessant ponent 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Vessant llevant 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#5 Sostre mort banyera terrat 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 157,000

m2 Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula del
mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12 K5221RNK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

2 Teulada

C#*D#*E#*F#3 Vessant ponent 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Vessant llevant 105,000 105,000

C#*D#*E#*F#5 Sostre mort banyera terrat 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 157,000

m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i
25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

13 K5ZJ125P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

m Coronament amb tova ceràmica d'elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

14 E5ZECN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Coronament mitgera plaça 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada
amb morter de ciment 1:6

15 K5ZD3G0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 2,000 8,300 16,600
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C#*D#*E#*F#3 2,000 4,900 9,800

C#*D#*E#*F#4 Caixa ascensor 2,000 1,800 3,600

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques16 EE4ZHJ0P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Ventilació ascensor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Remat de ràfec amb planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix i 50 cm de desenvolupament, amb un màxim de 5
plecs, col.locat amb fixacions mecàniques

17 E5ZESOT1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Terrat 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació18 E7851510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#3 Impermeabilització tortugada 8,500 0,300 2,550

C#*D#*E#*F#4 Impermeabilització canal oculta 8,500 0,750 6,375

TOTAL AMIDAMENT 8,925

PA Partida alçada en concepte de correcció del pendent de la coberta en la trobada amb les façanes.19 PPAU0005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
FUSTERIES  CAPITOL 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Marc fixe de fusta de melis per pintar o envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 210 x
150 cm m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana

1 EA1DCN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés terrat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2 EC1GD101

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Finesta terrat 1,000 2,100 1,500 3,150

TOTAL AMIDAMENT 3,150

u Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred,
col.locada

3 EAUCCN01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés terrat 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Accés pati planta baixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
SERRALLERIA  CAPITOL 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir
i acabat raspat

1 E881M130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés terrat 3,400 0,500 1,700

C#*D#*E#*F#3 Formació banyera terrat 9,800 1,300 12,740

C#*D#*E#*F#4 4,900 1,850 9,065

C#*D#*E#*F#5 Formació xemeneia ascensor 2,000 1,300 1,600 4,160

C#*D#*E#*F#6 2,000 1,000 1,600 3,200

TOTAL AMIDAMENT 30,865

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d´alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra,
amb formigonera de 165 l,deixat de regle

2 E81136L1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paret ascensor 6,400 11,000 70,400

C#*D#*E#*F#5 A descomptar portes -3,000 2,760 -8,280

TOTAL AMIDAMENT 62,120

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix
YF, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol

3 E812V112

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Accés terrat 3,400 1,000 3,400

TOTAL AMIDAMENT 3,400

Euro



PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L´ESTRUCTURA I COBERTA D´EDIFICI

08221 Terrassa
Carrer Major de Sant Pere, 5

AMIDAMENTS 18Pàg.:Data: 15/06/16

m2 Paviment amb pendents de 10 cm de gruix mitjà, de formigó sense additius escampat amb transport interior mecànic,
estesa i acabat reglejat.

4 E9361560

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats Llargada Amplada Alçada

C#*D#*E#*F#2 Paviments coberts enderrocats 12,500 2,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

PRESSUPOST  TERRASSA-NOU5OBRA 01
ACABATS EXTERIORS, INTERIORS I PAVIMENTS  CAPITOL 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut.1 PPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro





PRESSUPOST

Preu Amidament Import

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 00 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ

1 FAR1CN01 u

Porta de dues fulles batents, per a un buid de 3x2 m, d´acer galvanitzat, amb

bastidor de tub de 80x50 mm amb muntants de 100x100 mm sobre daus de

formigó, passador, pany i pom. 496,88 1,000 496,88

2 K1RA16A7 m2

Esbrossada de plantes i herbes en interiors/exteriors, amb mitjans manuals,

per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

1,27 150,000 190,50

3 K2211353 m2
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega

mecànica sobre camió o contenidor 2,56 150,000 384,00

4 K4C91310 m2
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 3 m, amb

puntal metàl·lic i tauló 17,58 184,000 3.234,72

5 PPAU0002 PA
Partida alçada en concepte reparació i greixatge de persiana enrotllable

metàl·lica. 150,00 1,000 150,00

TOTAL 4.456,10

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 01 ENDERROCS, EXCAVACIONS I GESTIO DE RESIDUS

1 K215501A m2
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior

aprofitament 23,30 165,000 3.844,50

2 K2157011 m2
Arrencada de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor 2,82 35,000 98,70

3 K2194421 m2
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor 5,64 11,340 63,96

4 K2192913 m2
Enderroc de solera de formigó de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 10,11 74,100 749,15

5 K2161511 m2
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor 5,45 2,600 14,17

6 PPAU0001 PA

Partida alçada en concepte d'enderroc d'elements interiors d'edifici entre 

mitgeres, per a una superfície de sostres de 533 m2 incloent:

- Enderroc dels baixants de la façana

- Enderroc de l'escala amb paret de totxana

- Enderroc d'envans

- Enderroc de paredons

- Enderroc de biguetes de fusta

- Enderroc de biguetes metàl·liques

- Enderroc dels entrebigats dels sostres i de tots els elements que els 

conformin (cels rasos i paviments)

- Arrencada d'equipament fixe i de fusteries interiors.

- Densenrunat total de l'interior de l'edifici.

- Carrega de runa al camió o al contenidor. 3.537,80 1,000 3.537,80

7 E2112499 m3

Enderroc d'edificació entre mitgeres, de 30 a 250 m3 de volum aparent, de 4 a

8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de fonaments, solera ni

mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus especials,

amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o

contenidor

12,84 118,200 1.517,69

PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L'ESTRUCTURA I COBERTA D'EDIFICI
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K2R54239 m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió

de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més

de 10 i fins a 15 km 9,05 274,915 2.487,98

8 K2R3CNE0 m3

Transport de residus inerts (no especials) a instal·lació autoritzada de gestió de

residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (s'inclouen els cànons).

18,40 92,864 1.708,70

9 E242CN02 m3 Transport de terres a l´abocador, amb contenidor 15,08 83,350 1.256,92

10 E2RAFD70 kg

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials

amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi

170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 172,800 24,19

TOTAL 15.303,76

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 02 SANEJAMENT I EVACUACIÓ

1 ED5GU003 m

Canal modular de drenatge de formigó polimèric, sense pendent incorporada,

de 8,2 cm de fondària, amb reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció,

muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I 93,74 9,800 918,65

2 ED15B501 m

Baixant de tub de PVC de paret massisa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-

EN-1329, de D 75 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb

brides 14,89 7,000 104,23

3 ED15U010 m

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de d 80 mm i de 0,6

mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecàmicament amb brides

35,70 20,000 714,00

4 EEKNCN01 u
Reixa de formigó d'aletes horitzontal, de 400x400 mm, col·locada amb morter

de ciment 87,29 1,000 87,29

TOTAL 1.824,17

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ

1 K3DZ2000 u
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de

micropilons 1.983,00 1,000 1.983,00

2 K3D1ZP01 m

Execució de micropilons sense entubació de 160 mm de diàmetre amb menys

d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer

per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 73 mm de

diàmetre i de 6 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I

42,5 R, amb plaques d'acer per transmissió de càrregues de 300x300x15mm.

72,64 522,000 37.918,08

3 K222ZP02 m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-

50), realitzada amb mitjans manuals i compressor i càrrega manual sobre

contenidor 95,40 43,580 4.157,53

4 K3DZZP03 m Enderroc de cap de micropiló de 160 mm de diàmetre 15,99 48,600 777,11

5 K3Z112T1 m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,31 63,400 780,45

6 435FZP04 m3

Encep de fonaments de formigó armat amb formigó per a enceps, HA-

25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,

abocat amb cubilot, armat amb 95 kg/m3 d'armadura per a enceps AP500 S

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, i encofrat

per a enceps amb una quantia de 0,36 m2/m3

228,83 34,040 7.789,37

7 4351ZP05 m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb

75 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

188,76 4,800 906,05

TOTAL 54.311,59

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5



CAPITOL 04 ESTRUCTURA

1 K442502D kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per

peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,

rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,

col·locat a l'obra amb cargols 1,68 100,000 168,00

2 K4415115 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller

i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,63 2.024,000 3.299,12

3 K4435115 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple,

en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a

taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb

soldadura 1,58 2.640,000 4.171,20

4 K2148211 m3
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor 150,40 1,410 212,06

5 K4DGZP06 m2
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de

fusta 38,30 27,600 1.057,08

6 K45GZP07 m3
Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment 124,31 0,690 85,77

7 K93ACN01 m2
Segellat de junta entre revoltons amb morter de ciment 1:8, elaborat a l´obra

amb formigonera de 165 l 2,13 422,000 898,86

8 44LHZP08 m2

Sostre de 18+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 6 kN/m2,

amb revoltó d'arc de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat,

intereixos 0,6 m, llum < 5 m, amb una quantia de 3 kg/m2 d'armadura AP500 S

d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm,

5 i 5 mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat

amb bomba. S'inclou la part proporcional de massissats amb el seu

correponent armat i tap lateral d'encofrat en forma d'arc. 

45,20 422,000 19.074,40

9 K4F2B578 m3

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de

290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,

col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb

additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret

de 5 N/mm2 272,94 18,060 4.929,30

10 K433A144 m3

Biga de fusta d'avet C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i

llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida

amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra recolzada

472,63 5,376 2.540,86

11 K43G5112 m3

Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció

constant, de 10x20 a 12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m,

treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de

penetració NP 1, muntada sobre suports

1.029,65 0,000 0,00

12 K4FR2331 m2

Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica,

previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt

1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

13,32 30,000 399,60

13 K4GR2531 m

Reparació de fissures en obra de fàbrica en pilastra de paret feta amb pedra,

previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt

1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

14,32 30,000 429,60

14 K4FRR510 m

Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de

fondària aparent , amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi

40,57 30,000 1.217,10

15 K4GRRE00 m

Segellat d'esquerda en parament de pedra amb injecció d'adhesiu de resines

epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

42,72 30,000 1.281,60

16 K4GR14F1 u

Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret de maçoneria amb grapa

d'armadura d'acer en barres corrugades B500S, col·locada en l'orifici fet a

l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines

sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

20,56 200,000 4.112,00



17 K4BP1112 u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb

perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi

sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

8,67 250,000 2.167,50

18 44M1ZP09 u

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 40 cm de gruix, amb dos perfil

d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 140

kg/m, per a una càrrega total de 28 t/m, per a pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària,

col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I,

apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN

de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor

761,70 10,000 7.617,00

19 K4S5ZP10 m2

Reforç d'elements de ceràmica mitjançant platabanda d'acer laminat S275JR

de 8 mm de gruix col·locada adherida amb adhesiu de resines epoxi, encofrat

de la zona a reforçar i apuntalament de l'element

168,84 13,500 2.279,34

20 K4ZWMB01 m2

Reforç d'elements de ceràmica mitjançant platabanda d'acer laminat S275JR

de 8 mm de gruix col·locada adherida amb adhesiu de resines epoxi, encofrat

de la zona a reforçar i apuntalament de l'element

168,84 60,000 10.130,40

21 44SFZP11 m2

Reforç de volta d'escala de maó de pla, amb malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer de 15x15 cm, de diàmetre 5 mm B500T, i capa de

compressió de 5 cm de gruix, de formigó estructural HA-25/B/10/I, abocat

amb bomba 15,48 21,000 325,08

22 E45818C4 m3
Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba 101,60 0,461 46,84

23 E4B83000 kg
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a

l´armadura de cèrcols 1,29 23,050 29,73

24 E4D8D500 m2
Muntatge i desmuntatge d´encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de

directriu recta 61,80 4,100 253,38

25 E4ZZU001 dm3
Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i

sorra 1,56 345,000 538,20

26 14LMCN01 m2

Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer

galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una

sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una

quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,

armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una

quantia de 0,087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents

industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del

granulat 10 mm, abocat amb bomba

37,04 3,240 120,01

27 K4BPCN02 u

Ganxo d'acer amb barra corrugada de 16 mm de diàmetre, de 50 cm cm de

recorregut, deixat en estructura de llosa per a formigonat.

6,46 3,000 19,38

28 E785CN01 m2
Impermeabilització de cap de biga de fusta amb cautxú líquid, amb una

dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació (inclosa). 14,67 11,904 174,63

TOTAL 67.578,04

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 05 TANCAMENTS VERTICALS I DIVISÒRIES

1 K612B51K m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,

segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat

amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II 35,72 54,405 1.943,35

2 E614MK11 m2
Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 60x25x4 cm, per a

revestir, col.locat amb pasta de guix 10,17 1,700 17,29

3 E614MP1K m2

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm,

per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb

formigonera de 165 l 13,00 10,300 133,90



4 E4F7PK11 u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d´amplària i 1,2 m de

llargària, per a revestir, col.locada amb el mateix morter de la paret

15,45 1,000 15,45

5 K5Z2CN01 m2
Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de

ciment ràpid. 18,61 0,480 8,93

6 E645CN01 m2

Tancament de planxa format en la seva base per planxa galvanitzada cega i en

la seva part superior per planxa amb perforaccions per a ventilació, segons

indicacions de la DF, amb nervis cada 20/24 cm, d'acer galvanitzat i prelacat

de color estàndard, de 1 mm. de gruix , una inèrcia entre 5 i 6 cm4, i un pes

entre 5,4 i 5,7 kg/m2, col.locada amb fixacions mecàniques.

14,09 27,240 383,81

7 E7C23603 m2

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus I segons UNE 92-110, de 60

mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 10

kg/m3, col.locades amb morter adhesiu 5,79 10,100 58,48

8 E8K1D14K m

Escopidor de 29 cm d´amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell,

amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb

formigonera de 165 l 22,01 2,100 46,22

TOTAL 2.607,43

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 06 COBERTES

1 K5Z15N3D m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300

kg/m3,  de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

10,90 40,000 436,00

2 K93AA3C0 m2
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8,

elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l 6,45 40,000 258,00

3 K7B11A0L m2
Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2,

col.locada no adherida 2,03 40,000 81,20

4 E75383BL m2

Membrana de densitat superficial 1.8 kg/m2 i de gruix 1.5 mm d´una làmina

de PVC flexible d´un sol component, resistent a la intempèrie amb armadura

de malla de fibra de vidre de 50 g/m2, col.locada sense adherir

17,74 49,000 869,26

5 K5111811 m2

Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb

base de poliestirè extruït, de color variable, de 60x60 cm, col·locades sense

adherir 36,99 36,760 1.359,75

6 K5ZHCN01 u
Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina

impermeable 41,29 2,000 82,58

7 E7C23603 m2

Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus I segons UNE 92-110, de 60

mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 10

kg/m3, col.locades amb morter adhesiu 5,79 40,000 231,60

8 K5Z2F864 m2

Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i

poliestirè extruït, amb cara exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm

de gruix, poliestirè extruït de 60 mm de gruix i cara interior amb tauler d'avet

de 13 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

58,30 117,000 6.821,10

9 K5Z1FVK0 m2

Envanets de sostremort de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, col·locat

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb

mestra superior de pasta de ciment ràpid

21,68 40,000 867,20

10 K5Z2FZ4A m2
Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb pasta de

ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort 18,61 40,000 744,40

11 K533CN01 m2

Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada

bituminosa amb perfil d'ona gran ref. BT150 de la serie Bajo Teja d'ONDULINE

o similar equivalent col·locada amb fixacions mecàniques

12,49 157,000 1.960,93

12 K5221RNK m2

Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a

màxim, amb aportació d'un 30% de teula del mateix tipus, col·locada amb

morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

29,30 157,000 4.600,10



13 K5ZJ125P m

Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de

0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i 25 cm de desenvolupament,

col·locada amb peces especials i connectada al baixant

30,62 8,500 260,27

14 E5ZECN01 m

Coronament amb tova ceràmica d'elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,79 5,000 78,95

15 K5ZD3G0D m

Minvell contra parament, amb la part superior horitzontal i la inferior seguint

el pendent, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6

31,94 30,000 958,20

16 EE4ZHJ0P u
Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1300

mm, col·locat amb fixacions mecàniques 830,83 1,000 830,83

17 E5ZESOT1 m

Remat de ràfec amb planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix i 50 cm de

desenvolupament, amb un màxim de 5 plecs, col.locat amb fixacions

mecàniques 18,30 8,500 155,55

18 E7851510 m2
Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una

dotació 2,5 kg/m2 prévia imprimació 14,67 8,925 130,93

19 PPAU0005 PA
Partida alçada en concepte de correcció del pendent de la coberta en la

trobada amb les façanes. 500,00 1,000 500,00

TOTAL 21.226,85

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 07 FUSTERIES

1 EA1DCN01 u

Marc fixe de fusta de melis per pintar o envernissar, per a col·locar sobre

bastiment de base, per a un buit d'obra de 210 x 150 cm m2 de superfície,

classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb

bastiment sense persiana

135,98 1,000 135,98

2 EC1GD101 m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent

classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm

de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-

EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

72,33 3,150 227,84

3 EAUCCN01 u

Porta d'acer galvanitzat, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb

bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1

mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en

fred, col.locada 138,98 2,000 277,96

TOTAL 641,78

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5

CAPITOL 08 ACABATS EXTERIORS, INTERIORS I PAVIMENTS

1 E881M130 m2

Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat

a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat

17,01 30,865 525,01

2 E81136L1 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m

d´alçària, amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra, amb formigonera de 165

l,deixat de regle 21,03 62,120 1.306,38

3 E812V112 m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d´alçària, com a

màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, inclosa la part proporcional

d'arestes, racons i reglada de sòcol 14,49 3,400 49,27

4 E9361560 m2

Paviment amb pendents de 10 cm de gruix mitjà, de formigó sense additius

escampat amb transport interior mecànic, estesa i acabat reglejat.

12,37 25,000 309,25

TOTAL 2.189,91

Obra 01 PressupostTERRASSA-NOU5



CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS pa Partida alçada a justificar en concepte de seguretat i salut. 3.472,00 1,000 3.472,00

TOTAL 3.472,00

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 173.611,63



PROJECTE DE REHABILITACIÓ BÀSICA DE L'ESTRUCTURA I COBERTA D'EDIFICI

Carrer Major de Sant Pere, 5Carrer Major de Sant Pere, 5

08221 Terrassa

1 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ 4.456,10 €1 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ 4.456,10 €

2 ENDERROCS, EXCAVACIONS I GESTIÓ DE RESIDUS 15.303,76 €

3 SANEJAMENT I EVACUACIÓ 1.824,17 €

4 FONAMENTACIÓ 54.311,59 €

5 ESTRUCTURA 67.578,04 €

6 TANCAMENTS VERTICALS I DIVISÒRIES 2.607,43 €

7 COBERTES 21.226,85 €

8 FUSTERIES 641,78 €8 FUSTERIES 641,78 €

9 ACABATS EXTERIORS, INTERIORS I PAVIMENTS 2.189,91 €

10 SEGURETAT I SALUT + C. QUALITAT 3.472,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 173.611,63 €

Despeses generals (13 %) 22.569,51 €Despeses generals (13 %) 22.569,51 €

Benefici Industrial (6%) 10.416,70 €

SUBTOTAL 206.597,84 €

IVA (21 %) 43.385,55 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 249.983,39 €
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  

 
CONTINGUT DEL PROGRAMA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL . 

 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 

 
A) Pels materials. 

 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. 
Es faran a partir de: 

 
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 



 2  

B) Unitats d’obra. 
 

B1.  VERIFICACIONS.  Operacions  de  control  d’execució  d’unitats  d’obra.  Es  comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 

 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable. 

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 

 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.  

 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.  
 

- Excavació:  
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua:  
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny:  
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny:  
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS.  

2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.  

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o 
d’agressivitat potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons 
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C 
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.  
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS  

 
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de  
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualit at i el Plec de Prescripcions  
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions  per  elaborar  formigó:  Cendres  volants  (Decret  375/88  de  la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Ple c de Prescripcions Tècniques  
Particulars:  

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó:  

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls:  
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ  
 

Nivells del control de l’execució:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït : 

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal : 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens : 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 

 

Fixació de toleràncies d’execució.  

Altres controls:  
- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs  d’informació  complementària  de  l’estructura  (proves  de  càrrega  i  d’altres 

assaigs no destructius) 
 
 

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 d e la Generalitat)  

Control de la qualitat de la documentació del proje cte:  
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 

comprovació de l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 

justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre 
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat. 
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Control de qualitat de muntatge i execució:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.  

Control de la qualitat de la documentació del proje cte:  
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 

Control de qualitat de la fabricació:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge:  

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA  
 

Recepció de materials:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) 
de las peces. 

- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 

 
Control de fàbrica:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs 
previs i control diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb 
certificació d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de dosificació, barreja i posada en obra 

 
Armadura:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de recepció i posada en obra 

 
Protecció de fàbriques en execució:  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA  

Subministrament i recepció dels productes:  
- Identificació del subministrament amb caràcter general: 

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada: 

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
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c) Contingut d’humitat 
- Tauler: 

a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals 
c) Marcat 

- Elements realitzats a taller: 
a) Tipus   d’element   estructural   i   declaració   de   capacitat   portant,   indicant 

condicions de recolzament 
b) Dimensions nominals 

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 
a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 

registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de  valors  característics  de resistència a  l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra:  
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 
- Comprovacions amb caràcter específic: 

- Fusta serrada 
a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a)   Certificació del tractament 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS  
 

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 

 
Subministra i recepció de productes:  

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra:  
- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada  en  obra  d’aïllaments  tèrmics  (posició,  dimensions  i  tractament  de  punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 

9. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS  
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Subministrament i recepció de productes:  

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. 
- Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir 

la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques 
mínimes exigides pel CTE. 

- Les  fibres  minerals  duran  el  segell  INCE  i  ASTM-C-167  indicant  les  seves 
característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra:  

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit. 
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 

10. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT  

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 
Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra:  
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 
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. 
 

11. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT  

Control de qualitat de la documentació del projecte : 
- El projecte defineix i justifica la solució de les  instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes:  
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra:  

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

tipus

quantitats

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació
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 ) DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

Obra:
Situació:

Municipi :
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Carrer Major de Sant Pere 5

Terrassa Comarca : Vallès Occidental

Projecte de rehabilitació bàsica de l'estructura i coberta d'edifici

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
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Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 175,04 83,35

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
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totals d'excavació 175,04 t 83,35 m3
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és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu  abocador

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

no no

Pes/m2 Volum aparent/m2

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

  f
e

b
re

r 
d

e
 2

01
1.

 V
4 

  (
 F

o
n

t:
 

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

si

 abocador

Residus d'enderroc 

reutilització

mateixa obra altra obra

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 211,133 0,512 194,903

formigó 170101 0,084 87,320 0,062 45,379

petris 170107 0,052 47,721 0,082 31,958
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Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

petris 170107 0,052 47,721 0,082 31,958

metalls 170407 0,004 7,658 0,001 1,119

fustes 170201 0,023 8,504 0,066 24,448

vidre 170202 0,001 0,451 0,004 1,481

plàstics 170203 0,004 1,472 0,004 1,472
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guixos 170802 0,027 0,387 0,004 0,497

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 1,472 0,018 2,944

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000
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................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 366,12 t 0,7544 304,20 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
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totals d'enderroc 

Residus de construcció

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 36,4771 0,0896 38,0422

obra de fàbrica 170102 0,0150 15,5592 0,0407 17,2861
formigó 170101 0,0320 15,4870 0,0261 11,0640

petris 170107 0,0020 3,3383 0,0118 5,0117
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petris 170107 0,0020 3,3383 0,0118 5,0117
guixos 170802 0,0039 1,6679 0,0097 4,1283
altres 0,0010 0,4247 0,0013 0,5521

   embalatges 0,0380 1,8123 0,0285 12,1173

fustes 170201 0,0285 0,5126 0,0045 1,9112

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
,R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

  f
e

b
re

r 
d

e
 2

01
1.

 V
4 

  (
 F

o
n

t:
 

fustes 170201 0,0285 0,5126 0,0045 1,9112
plàstics 170203 0,0061 0,6711 0,0104 4,3958

paper i cartró 170904 0,0030 0,3525 0,0119 5,0457
metalls 170407 0,0004 0,2761 0,0018 0,7645

totals de construcció 38,29 t 50,16 m3
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si altres

-
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   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

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

si

-

-

-

Residus que contenen hidrocarburs especificar -

Terres contaminades

Residus que contenen PCB especificar

especificar -

-
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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

minimització
Ampliació

si
si
-
-
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1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

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

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

-
-
-

si
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6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-

si
si
si
-
-
-
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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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-
5.-

6.-

0,00 t 0,00 m3

0,04 t 0,05 m3

6,19 t 0,79 m3
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                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

6,19 t 0,79 m

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 6,23 t 0,84 m3
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  GESTIÓ (obra)

                    acer en perfils reutilitzables

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
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(m3)a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 100,02
altres 0
terres contaminades 0

Total 100,02 0,00 100,020,00
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0,00
100,02

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

0,00
0,00

Total 100,02

R.D. 105/2008 tones Projecte

0,00 100,020,00
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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 de ...

tipus de residucal separar
Formigó 80 102,81
Maons, teules i ceràmics 40 226,69
Metalls 2 7,93
Fusta 1 9,02
Vidres 1 0,45
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si no especial
no no especial

si inert
si no especial

si inert

Plàstics 0,50 1,82
Paper i cartró 0,50 0,35
Especials* inapreciable inapreciable
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no no especial
si 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

si no especial

projecte*

Contenidor per Formigó si no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si
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R.D. 105/2008

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                                                                          

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no si
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No especials Contenidor per Vidre no si

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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* A la cel·la 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* A la cel·la 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
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

-

-

si
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    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

tipus de residu
Terres i runa
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    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
TRANSCOTO S.A. C/ EMPORDÀ, 22 , 08192 Sant Quirze E-909.05
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

PRESSUPOST 
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Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

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

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3
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Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

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

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum Classificació          

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
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Valoritzador / Abocador          

** 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)

Transport                                                                 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 100,02

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Classificació          
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901,08

Valoritzador / Abocador          

runa neta

-

Transport                                                                

3162,59 500,10

-

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 76,20 1.142,97

Maons i ceràmics 286,46 -

Petris barrejats 49,91 748,63- 249,54
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-

3.437,46

- 380,99

-

runa neta

1.432,28 1.145,82

Metalls 2,54 -

Fusta 35,59 -

Vidres 2,00 -

Plàstics 7,92 -

427,03 177,93 142,34

24,00
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100,00 8,00

30,52 12,71 10,17

95,06 39,61 31,69Plàstics 7,92 -

Paper i cartró 6,81 102,17

Guixos i no especials 6,99 104,84

Altres 0,00 -0,00 - -
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34,06 -

- 34,95

95,06 39,61 31,69

-

-

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 3,97

2.257,59

Elements Auxiliars

0,00

0,00 - -
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47,69 158,98

Casetes d'emmagatzematge

4.061,75 2.962,17 2.239,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

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

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3
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11.520,61

El volum dels residus és de : 564,40 m3

euros

El volum dels residus és de : 564,40

El pressupost de la gestió de residus és de : 11.560,61
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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unitats 9
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Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 9 M 3

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

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

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats -
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Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats -

4 
/ 

6 
 R

ES
ID

U
S 

 E
n

d
e

rr
o

c
, R

e
h

a
b

ili
ta

c
ió

 i 
A

m
p

lia
c

ió
   

   
  O

fic
in

a
 C

o
n

su
lto

ra
 T

è
c

n
ic

a
. C

o
l·l

e
g

i d
’A

rq
u

ite
c

te
s 

d
e

 C
a

ta
lu

n
ya

   
fe

b
re

r 
20

11
 V

4 
   

( 
Fo

n
t:

 

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
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             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -
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             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
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Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions 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'instal·lacions previstes són a:

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
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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.

-

Compactadores

Matxucadora de petris

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