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MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. GENERALITATS
1.1

OBJECTE DE LA MEMÒRIA
La present projecte té per objecte donar les directrius bàsiques i executives, i determinar la valoració
econòmica de les tasques previstes per a la reforma i condicionament de la planta semisoterrani de l'edifici
del consultori municipal, per tal d’adequar-ne els espais i les instalꞏlacions a les noves necessitats i usos que
s’hi volen establir.

1.2

EMPLAÇAMENT
Carrer de Catalunya cantonada Carrer de la Generalitat en el municipi de Sant Llorenç d'Hortons. L'immoble
s'identifica amb el número 25 del Carrer de Catalunya, amb tot l'àmbit objecte del present projecte s'emplaça
en la planta semisoterrani d'aquest edifici a la que s'accedeix des de la façana oposada.
S’identifica amb la referència cadastral 1714356DF0911S0001EZ.
Coordenades UTM 31N ETRS89
X: 401780.00
Y: 591573.50
Alçada topogràfica:
H: 206,00 m.

1.3

PROMOTOR
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS
CIF P0822000F
Carrer Major, 36
08791 SANT LLORENÇ D'HORTONS

1.4

TITULAR DEL BÉ
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS
CIF P0822000F
Carrer Major, 36
08791 SANT LLORENÇ D'HORTONS

1.5

TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE
Òscar Bernat Galve, arquitecte, colꞏlegiat 44044/2 del COLꞏLEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
(COAC), en representació de ÒSCAR BERNAT ARQUITECTE, S.L., CIF B-64189616, amb domicili social al
carrer Aurora, 60-62 Esc. 1A 1r. 2a. d’Igualada.

1.6

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT:
Òscar Bernat Galve, arquitecte, colꞏlegiat 44044/2 del COLꞏLEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
(COAC), en representació de la societat ÒSCAR BERNAT ARQUITECTE, S.L.P., CIF B64189616, amb
domicili social al carrer Aurora, 60-62 Esc. 1A 1r. 2a. d’Igualada.
CONTROL DE QUALITAT:
Òscar Bernat Galve, arquitecte, colꞏlegiat 44044/2 del COLꞏLEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
(COAC), en representació de la societat ÒSCAR BERNAT ARQUITECTE, S.L.P., CIF B64189616, amb
domicili social al carrer Aurora, 60-62 Esc. 1A 1r. 2a. d’Igualada.
ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Òscar Bernat Galve, arquitecte, colꞏlegiat 44044/2 del COLꞏLEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
(COAC), en representació de la societat ÒSCAR BERNAT ARQUITECTE, S.L.P., CIF B64189616, amb
domicili social al carrer Aurora, 60-62 Esc. 1A 1r. 2a. d’Igualada.
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC:
Ateses les característiques del present projecte de reforma interior no se'n requereix.
ESTUDI GEOTÈCNIC:

Ateses les característiques del present projecte, de reforma interior d'un immoble preexistent sense
afectació estructural, no se'n requereix.
PROJECTE D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES:
L'administració actuant designarà en el moment de la execució de l'obra el tècnic competent responsable de
la redacció del projecte d'instalꞏlacions elèctriques i de la legalització de la instalꞏlació .
PROJECTE D'INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES:
Ateses les característiques del present projecte, amb una potència a instalꞏlar inferior a 70 kW no es
requereix de projecte d'instalꞏlacions tèrmiques ni de la legalització de la instalꞏlació.
PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS:
Ateses les característiques del present projecte, de reforma interior d'un immoble preexistent sense
afectació estructural, no se'n requereix.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA:
Ateses les característiques del present projecte, de reforma interior d'un immoble preexistent resta exclòs
del seu compliment.

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2.1

ANTECEDENTS
L'espai en el que es desenvolupa aquest projecte es disposa en la planta semisoterrani de l'edifici que acull
el Consultori municipal, actualment en desús i que es pretén habilitar amb la implementació d'un equipament
nou dins la xarxa de serveis municipals ofertats.
La denominació en tant que planta semisoterrani és certament enganyosa donat que l'espai disposa d'accés
directe des de l'exterior salvant i lleuger desnivell aproximat 0.60 m. respecte de la cota de la voravia. Això, i
el fet que la planta no presenta cap punt de comunicació amb l'espai i el programa disposat en la planta
superior, li confereix a l'espai una lliberta d'ús i de disposició respecte de l'activitat sanitària fins ara
disposada exclusivament en l'edifici.
Es disposa doncs d'un espai de 234.72 m2. en una planta diàfana en la que es disposa un crugia de pilars de
formigó central i delimitada en el seu perímetre per murs de formigó armat i tancament d'obra ceràmica de
cara vista. El més rellevant de l'espai, als efectes del projecte, és l'alçada lliure que presenta que oscilꞏla
entre 2.51 i 2.54 m. Atenent que actualment el recinte no disposa d'un paviment d'acabat ni de revestiment
en el parament de sostre caldrà la disposició de solucions constructives que preservin per a cada àmbit els
paràmetres mínims fixats en el marc normatiu aplicable.
La construcció de l'edifici s'estima que data del 2002 i presenta una construcció solida i estable, tot i què
conseqüentment amb el sòl disponible en la zona, presenta una alt grau d'humitat per capilꞏlaritat provinent
del sòl i, puntualment, un parell d'àmbits on s'evidencien infiltracions d'aigua pels paraments verticals que
han de ser objecte d'una actuació aïllada per part del Consistori als efectes de garantir la estanqueïtat de la
construcció.

2.2

OPORTUNITAT I CONVENIÈNCIA
Atenent les necessitats i preferències d'ús transmeses pel Consistori respecte del condicionament de la
planta semisoterrani de l'edifici del Consultori Municipal, actualment sense ús, s'ha plantejat una actuació de
rehabilitació integral de l'espai que garanteix la posada en funcionament del nou equipament, complementari
a la xarxa d'equipaments públics actualment disponible.
Es planteja doncs la implementació d'un programa funcional polivalent i dinàmic, capaç de donar cabuda a
als diferents usos previstos per a l'equipament. Així es projecta un espai conceptualment obert i diàfan en el
que es s'emplacen espais d'ús diferenciat. S'accedeix a l'equipament mitjançant un vestíbul ampli i obert
visualment a l'exterior què és alhora una sala de trobada i d'ús més desenfadat i on s'emplaça el punt de
suport administratiu de l'equipament. En l'espai intermedi, amb la disposició controlada del mobiliari
s'assoleix la conformació de dos espais polivalents aptes per a la trobada d'entitats o reunions de grup i
d'una sala d'estudis, efectivament tancada a la resta de l'espai que possibilitarà als usuaris un treball en
condicions més controlades. En l'extrem oposat a l'accés es disposa una sala d'actes amb un aforament
aproximat per a 32 persones, que ocasionalment pot conformar-se com a sala d'exposicions o espai per a
esdeveniments. L'accés a aquesta sala es fa mitjançant un espai de distensió respecte de la zona d'estudi i
de treball que garanteix la ordenació entre els diferents usos, i que comunica amb les cambres de serveis.
Totes les actuacions previstes es projectes amb la màxima observança dels condicionants preestablerts en
l'espai del que es disposa, instalꞏlacions existents i dimensions físiques de l'espai tot cercant la
implementació de solucions constructives acords amb aquestes preexistències.
Tanmateix, el projecte planteja una necessària reordenació de l'espai exterior des del que s'accedeix a
l'equipament. En aquest sentit s'amplia l'espai del que es disposa actualment conformant un espai exterior
confortable i que garanteix un itinerari adaptat per al trànsit de persones amb mobilitat reduïda amb la
disposició de la rampa que complementa les escales projectades. L'actuació en l'exterior de l'equipament
també comporta el disseny d'una entrada més pròpia de l'espai que es pretén consolidar i l'obertura d'un nou
finestral per tal de garantir una ilꞏluminació adient per als espais de treball projectats.
S'ha plantejat la posada en disposició de la població d'un espai d'ús polivalent i transversal en el que es
preveu un accés telemàtic, lliure d'horaris preestablerts, i que ha de passar a cobrir un ampli ventall de
possibilitats d'ús i d'ocupació per a estudiants, entitats i actes administratius.

2.3

RELACIÓ GENERAL D’ACTUACIONS
a.
b.
c.
d.

SALES D'ESTUDI I POLIVALENTS
Retirada de mobiliari i neteja general.
Enderrocs controlats en tancaments exteriors, divisions interiors, instalꞏlacions i equipaments
existents.
Aïllaments i impermeabilitzacions.
Divisions interiors fixes.

e.
f.
g.
h.
2.4

Tancaments exteriors practicables.
Instalꞏlacions i equipaments interiors.
Revestiments horitzontals i verticals.
Tancaments interiors practicables.

CONDICIONAMENTS GENERALS
-SERVITUDS EXISTENTS:
No en consten
-SERVEIS:
La parcelꞏla disposa de subministrament d’aigua potable, subministrament elèctric, escomesa a la xarxa de
sanejament general i encintat de voreres.

2.5

COMPLIMENT DEL PLANEJAMENT APLICABLE
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS
Regim del
Sòl

Planejament aprovat

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Aprov.CTUB 22.12.2005)

Classificació

Sòl Urbà

Qualificació

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS
Clau D7. Sanitari Assistencial

Condicions
d’Ús

Ús genèric: Sanitari i assistencial (art. 111.17.c)
Usos prohibits: No se'n defineixen.

Condicions
Generals

Edificabilitat màxima

PLANEJAMENT

PROJECTE

0.80 m² sostre/m² sòl

No es modifica la edif. existent

Els paràmetres urbanístics fixats per a aquesta zona queden concretats en l'art. 185-188 de les Normes
Urbanístiques.
Ateses les determinacions contingudes en l'art. 109 el Pla general considera la següent classificació dels
usos segons la seva adequació:
a)

ÚS ADMISIBLE: És aquell, la implantació del qual és permès per les normes, sigui perquè figura com a
expressament admès a la zona o subzona, o bé perquè no està inclòs dins els usos prohibits.

b)

USOS PROHIBITS: Són aquells que així es consideren en les normes d'aquest Pla o per ordenances de plans
parcials, plans especials, ordenances municipals o disposicions generals vigents en matèria de seguretat,
salubritat i medi ambient, sigui urbà o natural.

c)

També es d'ús prohibit aquell què, encara que no estigui específicament vedat, resulta ús INCOMPATIBLE
amb els usos admesos, malgrat se li apliquin restriccions o mesures per ser contradictori amb l'ús dominant.

La classificació dels usos per la seva funció queda fixada en l'art. 111 i reconeix com a usos dotacionals i per
tant a implementar en els sistemes d'equipaments els següents:
(...)
17. USOS DOTACIONALS:
a. Ús públic-administratiu
b. Ús educatiu
c. Ús sanitari assistencial
d. Ús sociocultural
e. Ús religiós
f. Ús esportiu
g. Cementiri
h. Ús serveis urbans

(...)
Per altra banda, l'art. 187 fixa respecte de l'assignació d'usos:
(...)
4.

Quan un equipament comunitari, en funcionament o previst, caigués en desús, es destinarà a un altre ús dels
admesos en el sistema.

(...)

Atès què tal i com a indicat l'Administració la planta semisoterrani objecte de l'actuació prevista a quedat en
desús des de ja fa un període considerable de temps, fet que resulta evident en observar-ne l'estat en que
es troba, i vist el règim d'assignació d'usos permès en l'art. 187.4 resulta admissible la implantació del nou
ús dotacional SOCIOCULTURAL per a l'equipament comunitari que s'habilita.
2.6

QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS DE L’ACTUACIÓ
SUPERFÍCIE ÚTIL
ACTUACIÓ

PLANTA SEMISOTERRANI
Accés

15.69 m².

Control

13.06 m².

Neteja

3.85 m².

Sala de descans

26.29 m².

Sala polivalent

64.84 m².

Sala d'estudi

47.40 m².

Distribuïdor

4.62 m².

Bany 1

4.82 m².

Bany 2

5.33 m².

Sala d'actes

44.94 m².

Total superfície útil

230.84 m².

Planta Semisoterrani

261.16 m².

Total superfície construïda

261.16 m².

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
ACTUACIÓ (REFORMA)

2.7

COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC
Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les prestacions adequades
per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’Ordenació de l’Edificació
En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación”, i també en compliment del apartat 1.3 de l’annex del Codi
Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció
vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.

2.8

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT
CRITERIS FUNCIONALS I D’UTILITZACIÓ DEL PROJECTE
Actualment la planta semisoterrani de l'edifici del consultori municipal resta en desús i exclusivament s'hi
acopien andròmines abandonades pes antics usuaris i algun material de senyalització i servei viari municipal.
L'espai presenta una lleugera divisió en planta realitzada amb panells de fusta i amb la que es conformen
tres recintes. Amb tot, la planta semisoterrani està construïda com un espai diàfan de forma trapezoïdal,
amb una crugia de pilars centrals.
D’altra banda, donada l’antiguitat de la construcció que s’estima en l’any 2002, i la manca d’un règim d’ús
regular i constant que potenciï el manteniment continu de les instalꞏlacions, ha propiciat que actualment
presentin importants mancances pricipalment produïdes per l'entrada d'aigua en el seu interior, tant per
filtració des dels paraments com directament des de l'accés a la planta.
Tot i que l'edifici en que es disposa el recinte projectat acull el consultori municipal en la seva planta baixa, la
planta semisoterrani en que es pretén habilitar el nou equipament presenta un accés exclusiu i no té cap
interrelació o comunicació directa amb la planta superior, llevat del pas d'algunes instalꞏlacions. D'aquesta
manera, la planta a reformar es conforma com un espai física i funcionalment independent respecte de la
planta superior fet que permet plantejar amb llibertat el nou programa funcional pretès un cop garantida la
compatibilitat del nou ús a implementar.

Donats aquests preceptes, i la ferma pretensió del Consistori par a revitalitzar l’ús d’aquest equipament, es
planteja una actuació puntual en l’exterior de l’edifici que en revitalitzi la imatge i la presència del nou ús
preservant-ne l’essència formal, i la reorganització interior de l’espai atenent el nou règim d'ús pretès.
Així, es proposa l'habilitació de diversos espais de recepció, estada i treball visualment unitaris i de
funcionament independent, de manera que les seves expectatives d'ús i d'ocupació sigui molt flexible i
diversa. La sala d'estudi és dins d'aquests espais la que garanteix una major intimitat als seus usuaris
mentre que la sala polivalent ofereix espais de treball o reunió per a grups o entitats. Les cambres
higièniques són els únics espais expressament aïllats de les visuals i del programa interactiu dels espais de
treball. El programa es completa amb la sala d'actes què és alhora la sala d'exposicions, esdeveniments,
xerrades i activitats en formats diversos.
CRITERIS COMPOSITIUS DEL PROJECTE
L’actuació proposada preserva l’estructura formal i compositiva exterior de l’edifici preexistent, que es
complementa amb una actuació puntual en l'accés principal a la planta per tal de dotar-lo de la significació
que es pretén per al nou equipament, amb l'obertura d'una gran portalada i la dotació d'un voladiu de
protecció.
En la façana est es genera una nova obertura longitudinal amb l'objecte de generar fugues visuals des de
l'interior de les estances i, sobre tot, per a generar la màxima ilꞏluminació natural.
Acabats de l’evolvent exterior:
Coberta
Coberta
Canal
Façana
Estucat
Xapa
Fusteria
Persianes
Escopidors

Material

Color

No s'hi actua
No s'hi actua
Monocapa (remats)
Acer
Alumini lacat
No se’n disposa
Pedra artificial

Els existents
Pintat metalꞏlitzat
RAL 7022
Gris

ACCESSIBILITAT
El projecte de l’edifici de pública concurrència garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol
altre limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa vigent. Concretament s’ha tingut
especial observança en el compliment dels següents paràmetres inclosos en l’Annex 2 Decret 135/95, Codi
d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la Llei 20/91:
ITINERARI ADAPTAT
-No hi ha cap escala ni graó aïllat. S'admet, a l'accés de l'edifici, un desnivell no superior a 2 cm, i
s'arrodonirà o bé s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º. Ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i
una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 m.
-En cada planta de l'itinerari adaptat d'un edifici hi ha un espai lliure de gir on es pugui inscriure un cercle
d'1,50 m de diàmetre.
-En els canvis de direcció, l'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre.
-Les portes tenen com a mínim una amplada de 0,80 m i una alçada mínima de 2 m.
-En cas de portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada mínima de 0,80 m.
-A les dues bandes d'una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l'obertura de la porta, on es
pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.
-El paviment és no lliscant.
-Els pendents longitudinals de la rampa d’accés a l’edifici, per ser un tram de menys de 3 m de llargada, és
com a màxim del 12%.
CAMBRA HIGIÈNICA ADAPTADA
-Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, i tenen el sentit d’obertura cap enfora.
-Les manetes de les portes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
-L'espai d'apropament lateral al wàter i frontal al rentamans és de 0,80 m com a mínim.
-Els rentamans no tindran peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.
-Es disposarà de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb
força en la transferència lateral al wàter. La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
-Els miralls tindran colꞏlocat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra.
-Tots els accessoris i mecanismes es colꞏlocaran a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
-Les aixetes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
-El paviment és no lliscant.

-Hi haurà indicadors de serveis d'homes o dones que permetran la lectura tàctil, amb senyalització "HomesDones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu.
MOBILIARI ADAPTAT
-Els elements de comandament se situaran entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada.
-El mobiliari d'atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 0,85
m. Si disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada, en una amplada
de 0,80 m com a mínim, quedarà lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes.
-La taula tindrà una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una
amplada de 0,80 m com a mínim, haurà de quedar lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira
de rodes.
ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998).
Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i
radiodifusió sonora (RTV).
Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèlꞏlit (RTVSAT), la instalꞏlació ha de permetre la
distribució dels senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la colꞏlocació de les
antenes parabòliques.
En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalització, fins als punts
de presa de l’usuari, que possibiliti en un moment donat la colꞏlocació del cablejat necessari que serà a
càrrec dels operadors.
L’evolució de les tecnologies i l’augment d’exigències dels usuaris determinen que la previsió d’espais feta
d’acord amb els mínims de la normativa autonòmica resulti en alguns casos insuficient.
En aquest sentit, és recomanable que les dimensions dels espais siguin més generoses i s’adeqüin al nou
RD 401/2003, encara que en cap cas és obligatori.
Per a la previsió d’espais per a les instalꞏlacions de telecomunicacions, es complirà el Decret 172/1999
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cables
en els edificis, d’àmbit autonòmic i vàlid només per a un nombre màxim de 25 unitats privatives.
Atenent que l'actuació proposada és centra en la reforma interior d'un immoble que ja disposa de les
instalꞏlacions corresponents als serveis de telecomunicacions resta exclòs de l'àmbit d'aplicació del Real
Decret Llei 1/1998 respecte la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures de
telecomunicacions.
2.9

DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS SISTEMES
SISTEMA ESTRUCTURAL
Les actuacions en l’estructura existent de l’edifici es concreta en l’estintolament de certes parets de
tancament d’obra ceràmica per tal de crear noves obertures interiors o modificar-ne la dimensió de les
actualment disposades. Per a tal efecte s’utilitzaran perfils metàlꞏlics normalitzats.
La present actuació no intervé en la fonamentació actual de l'edifici, construïda a base de llosa de formigó
sota mur de càrrega i pilars. Amb tot, es genera una nova fonamentació corresponent al suport de la vorera
resultant de la reordenació exterior de l'accés.
La estructura vertical està formada per murs de contenció i pilars de formigó armat, i la estructura horitzontal
per bigues de formigó armat, forjat unidireccional de bigues "in situ" i cassetó de formigó. No s’ha previst cap
actuació ni afectació en la estructura existent.
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
Els paraments fixes de la compartimentació interior estaran formats per obra humida, amb fàbrica d’obra
ceràmica de diferents gruixos, colꞏlocada amb morter.
El elements mòbils de fusteria es colꞏlocaran sobre premarc.
SISTEMA ENVOLVENT
Coberta plana preexistent formada sobre el suport estructural, amb formació de pendents, barrera de vapor,
aïllament tèrmic, sistema de membrana, làmina separadora i acabat amb tova ceràmica. No s'hi actua.

Façana de fàbrica ceràmica de cara vista, i per revestir, amb cambra d’aire envà ceràmic interior i
interposició d'aïllament tèrmic.
Fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic colꞏlocades enrasades interiorment sobre premarcs amb
vidre amb cambra d’aire.
En la present actuació únicament s'actua en els el tancaments practicables exteriors disposats en l'àmbit
d'obra i en el trasdossat interior dels tancaments ceràmics.
SISTEMA D’ACABATS
Els paviments han de ser resistents al frec i als impactes, no inflamables i de fàcil manteniment. Aquests es
conformaran amb formigó fratassat amb vel protector de pintura polimèrica incolora, i amb formigó raspallat
en l'exterior.
Els paraments verticals dels espais d’ús públic disposaran d’una protecció eficaç al frec i als impactes,
realitzada amb material no inflamable i de fàcil manteniment.
Els paraments verticals de les cambres de banys i el local de neteja estaran revestits amb un aplacat
ceràmic a tota alçada.
Cels rasos es realitzaran amb plaques fixes de cartró guix i plaques de fusta laminar penjats del suport amb
entramat ocult, amb registres en aquelles zones per les quals transcorrin xarxes d’instalꞏlacions segons
detall gràfic.
SISTEMA DE CONDICIONAMENT AMBIENTAL I SERVEIS
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ.
L’edifici disposa de subministrament elèctric, amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsica, i la
nova xarxa de distribució projectada s’adaptarà al que estableix el REBT “Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió” (RD 842/2002) i a les seves instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i
dels béns així com el normal funcionament d’altres instalꞏlacions i serveis.
En general, la xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per l’escomesa que es preveu de nova
creació per a l'equipament projectat, i la instalꞏlació d’enllaç, la instalꞏlació interior de les diferents estances,
la xarxa de posta a terra de la instalꞏlació i dels elements metàlꞏlics necessaris.
La instalꞏlació d’enllaç estarà formada per la Caixa General de Protecció, Derivació Individual, Interruptor
General de Control de Potència i Dispositius Generals de Comandament i Protecció.
Ambdues instalꞏlacions s’adaptaran a la instalꞏlació de base preexistent en l’edifici i les noves línies a
disposar partiran de la caixa general de comandament i protecció.
La previsió d’espais per a la instalꞏlació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament elèctric
del interior de l’edifici es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves Instruccions
Tècniques Complementaries (ITC).
PREVISIÓ DE CÀRREGUES DE L’EDIFICI
La previsió de càrrega del local, donada la instalꞏlació bàsica d’enllumenat i bases d’endoll, i la instalꞏlació de
climatització i de renovació d'aire interior a disposar, és equiparable al grau d’electrificació elevada (ITC-BT10).
En funció de la potència prevista no caldrà fer previsió de local per a Centre de Transformació (RD.
1955/2000 “Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica”).
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE I CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
A determinar.
Els equipaments projectats no tenen necessitat de combustible donat que tota la energia consumida serà de
tipus elèctric.
PREVISIÓ DE CABAL DE L’EDIFICI
La previsió de cabal de l’edifici s’establirà segons sigui el nombre d’aparells, considerant la càrrega del
conjunt d’aquests, prèvia determinació del tipus d’equips instalꞏlats, i aplicant el corresponent coeficient de
simultaneïtat.

3. PRESTACIONS DE L’EDIFICI
S’estableixen les prestacions de l’edifici per requisits bàsics, en relació a les exigències bàsiques del CTE.
S’indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superin els llindars establerts al
CTE.
Els requisits bàsics de Seguretat es satisfan a traves del compliment del Codi Tècnic d’Edificació, que conté
les exigències bàsiques que han de complir els edificis i del compliment del Decret 21/2006 d’ecoeficiència
en els edificis.
Aquest compliment del CTE es pot fer a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden
satisfer a través de solucions alternatives, que han de justificar que assoleixen les mateixes prestacions.
3.1 REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT (CTE)
SE SEGURETAT ESTRUCTURAL
Sustentació de l’edifici. Característiques del terreny.
L'actuació proposada no comporta cap actuació a nivell de l'estat resistent ni en la fonamentació de l'edifici.
SE 1 Resistència i estabilitat
Les sobrecàrregues d’ús específiques pel projecte acordades amb el promotor i no inferiors a les establertes
al CTE són:
SOBRECÀRREGUES D’ÚS
Ús residencial (A)
Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels :
Trasters :
Escales i accés públic:

2,00 kN/m
2
3,00 kN/m
2
3,00 kN/m

2

(1)
(1)
(1)

2,00 kN
2,00 kN
2,00 kN

(1)
(1)
(1)

no simultània
no simultània
no simultània

Ús administratiu (B)
Oficines:
Escales i accés públic:

2,00 kN/m
2
3,00 kN/m

2

(1)
(1)

2,00 kN
2,00 kN

(1)
(1)

no simultània
no simultània

Ús comercial(D):
Locals comercials:
Supermercats, grans superfícies:

5,00 kN/m
2
5,00 kN/m

2

(1)
(1)

4,00 kN
7,00 kN

(1)
(1)

no simultània
no simultània

20,00 kN/m
2
2,00 kN/m
2
5,00 kN/m

2

(3)
(1)
(2)

50,00 kN
2 x 10 kN
2 x 45 kN

(3,4)
(1)
(2)

no simultània
simultània
simultània

2

(1)
(1)

2,00 kN

(1)

no simultània

(1)
2,00 kN
1,00 kN/m
2
(1)
2,00 kN
0,00 kN/m
interpolació lineal entre valors G1 i G2

(1)
(1)
(1)

no simultània
no simultània

Zones accessibles a vehicles de bombers:
Calçades i garatges vehicles < 30 kN :
Calçades i garatges vehicles > 30 kN < 160 kN:
Cobertes transitables (F):
Terrats accessibles privadament:
Terrats accessibles al públic:
Cobertes accessibles per a conservació (G):
Pendent < 36% (G1):
Pendent > 84% (G2):
Pendent entre 36% i 84%:

1,00 kN/m
segons ús

2

(1) DB SE-AE Accions a l’edificació
(2) EHE-08
(3) DB SI –Secció SI 5

A l’annex de la memòria de càlcul, del projecte executiu es detallaran el conjunt de les accions considerades
planta a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents elements constructius. Amb tot el present
projecte no modifica la estructura preexistent en l'edifici i exclusivament genera un mur de contenció de
petites dimensions en l'exterior del recinte.
Accions sísmiques:
Segons la norma de construcció sismorresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la
situació del municipi és 0,04g.
La classificació de l’edifici és d’importància normal i l’acceleració sísmica bàsica ab és menor de 0,08g, i
l’estructura disposa de pòrtics arriostrats i no es fonamenta sobre terrenys potencialment inestables, pel que
no cal aplicar la norma al edifici. A més, no ho és per què el present projecte no actua sobre el sistema
estructural preexistent.

SE 2 Aptitud de servei
Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estats límits de servei amb els
valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els elements implicats en la deformació.
Integritat dels elements constructius.
Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la estructura i els elements
constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des
del moment de la posta en obra (fletxa activa) compleixen:
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes:
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes:
Sostres sense envans:
(1) DB SE 4.3

(2) EFHE-2002,art.15.2.1

L/500
L/400
L/300

(1)
(1) (3)
(1)

L/1000 + 0,5cm.
(2)
1 cm (3)

(3) EHE, art. 50

Si el cantell del forjat compleix l’article 15.2.2 de la EFHE-2002, no cal comprovar la fletxa
Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE no cal comprovar la
fletxa.

També és considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit
compleix:
Tots els sostres
(2) EFHE-2002,art.15.2.1

L/250

(2) (3)

L/500 + 1 cm (2)

(3) EHE, art. 50

Confort dels usuaris.
Quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura horitzontal, aquesta és prou rígida
quan considerant només les accions de curta duració, la fletxa relativa és menor de L/350.
Aspecte de l’obra.
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura horitzontal és prou rígida quan
considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300.
No és necessari justificar el compliment a aquest requisit bàsic en tant que no s'actua sobre la estructura
preexistent.

SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els ocupants del edifici dels
riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres objectius i procediments del Document Bàsic
DB-SI, per a totes les exigències bàsiques:
SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu interior.
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel seu exterior.
SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació adequats per que els
ocupants puguin abandonar l’edifici.
SI 4 Instalꞏlacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i instalꞏlacions
adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del incendi.
SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d’extinció
SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de l’estructura durant
el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres anteriors.
Tot i què no és el cas, pels edificis de nova construcció, també és d’aplicació la Llei 3/2010, de 18 de febrer,
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
En el recinte objecte d’aquet projecte, en tractar-se d’un establiment amb usos diferenciats segons els
recintes, s’apliquen segons correspongui les condicions particulars de l’ús de Pública Concurrència.
SI 1 Propagació interior
1 Compartimentació en sectors d’incendi:
L'edifici en conjunt
Es determinen per al conjunt de l’equipament els següents sectors d’incendi:
- Planta Baixa: ús Hospitalari, amb una superfície construïda de 261.16 m2. < 2500.00 m2.
- Planta Semisoterrani: ús Públic Administratiu, amb una superfície construïda de 261.16 m2. < 2500.00 m2. i
una ocupació inferior a 500 persones.
Tot i que el nou ús establert per a l'edifici el conjunt edificat i l'aforament previst no superen els llindars
establerts en conjunt amb la edificació disposada en planta baixa i per tant el conjunt edificat conforma un
únic sector d'incendis. De tota manera per a l'actuació en planta semisoterrani s'ha considerat a efectes
pràctics que aquesta es conforma com un sector d'incendis independent de la resta de l'edifici.
Totes les parets o murs limítrof i sostres d’aquests sector d’incendis presenten una resistència al foc com a
mínim EI-90. Les portes de pas entre diferents sectors d’incendi presenten una resistència al foc com a
mínim EI2 45-C5.
2 Locals i zones de risc especial
Dins l'àmbit d'actuació d'aquest projecte, l'espai on s'emplacen les màquines de climatització es conforma
com un local de risc especial baix.
Les zones de risc especial es conformen de manera que totes les parets o murs limítrof i sostres d’aquests
sector d’incendis presenten una resistència al foc com a mínim EI-90. Les portes de comunicació amb la
resta de l’edifici presenten una resistència al foc com a mínim EI2 45-C5. El recorreguts d’evacuació
d’aquests locals és sempre inferior a 25 m. Per la seva disposició, el local projectat té sortida directa a
l'exterior i es disposa fora de la estructura formal de l'edifici.
3 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari.
La classe de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i parets de les zones ocupables és Cs2,d0 i els dels terres Efl.
4 Espais ocults.
La classe de reacció al foc dels elements constructius dels sostres i parets dels espais ocults no estancs és
B-s3,d0 i els dels terres elevats Bfl-s2.
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació de incendis es manté en aquells punts on
són interceptats pel pas d’elements d’instalꞏlacions amb una secció superior a 50 cm²., amb la interposició
d’elements passants que garanteixin la resistència al foc requerida.

SI 2 Propagació exterior
1 Mitgeres i façanes.
Per limitar el risc de propagació vertical del incendi a través de la façana entre els dos sectors d’incendi o
zones de risc especial alt amb altres zones de l’edifici, aquesta serà com a mínim EI 60 en una franja d’ 1 m
d’alçada, com a mínim, amidada sobre el pla de façana.
Els materials que ocupin més del 10% de la superfície exterior de la façana serà B-s3,d2 fins una alçada de
3.50 m. com a mínim, quan l’arrencada inferior de la façana sigui accessible al públic.
L'edifici, en ser aïllat, no presenta mitgeres amb una altra edificació.
2 Cobertes.
Es garantirà en una franja de 0.50 m. des dels edificis veïns una resistència al foc de la coberta REI 60. La
franja de 1 m. en vertical des de la intersecció amb qualsevol coberta veïna garantirà igualment una
resistència REI 60.
L'edifici, en ser aïllat, no presenta cobertes en contacte amb edificacions veïnes.
La classe de reacció al foc dels elements constructius que ocupin més del 10% de la coberta serà Broof (t1).
SI 3 Evacuació d’ocupants
1 Compatibilitat dels elements d’evacuació.
Les plantes projectades presenten recorreguts d’evacuació independents a espais exteriors segurs,
diferenciant fins hi tot entre els diferents usos que hi conviuen. Únicament el recorregut d’evacuació de la
planta primera és descendent, la resta de plantes presenten diverses sortides a cota de planta.
2 Càlcul de l’ocupació.
Donada l’activitat prevista es consideren densitats d’ocupació diferenciades segons els usos a desenvolupar:
Pública Concurrència:
1 persona/seient en l’àrea d’espectadors.
0.5 m²/persona en àrea d'espectadors sense seients definits.
1.0 m²/persona en àrea de públic de peu.
2.0 m²/persona per l’àrea d'exposició, sales lectura i vestíbuls generals.
40 m²/persona per les àrees de magatzem.
En base a aquests paràmetres es determinen uns valors d’ocupació màxima:
PLANTA SEMISOTERRANI
Accés:
8 persones
Control:
1 persones
Neteja:
- persones
Sala de descans:
14 persones
Sala polivalent:
21 persones
Sala d'estudi
24 persones
Distribuïdor
- persones
Bany 1
- persones
Bany 2
- persones
Sala d'actes
32 persones
100 pers. total
OCUPACIÓ TOTAL EDIF. 100 persones
Per a ocupacions dels recintes polivalents excloent l'ús dels seients projectats l'aforament màxim de
l'equipament s'ha de limitar a 100 persones.
3 Número i disposició de sortides.
El recinte disposa de 1 sortida de planta directament a l’exterior en planta semisoterrani que ha de salvar ja
en l'exterior de l'edifici un recorregut en sentit ascendent de 0.60 m.< 2.00 m.

La longitud màxima del recorregut d’evacuació és de 24.75 m.< 25.00 m., corresponent al punt més
desfavorable de la Sala d'actes.
Atès el compliment de les limitacions d'aforament, alçada i recorregut màxim d'evacuació és permet la
disposició d'una única sortida de planta. No es disposen de recorreguts alternatius.
4 Dimensionat dels medis d’evacuació.
L’amplada A de la porta d’evacuació és superior a P/200 i mai inferior a 0.80 m. L’amplada de cada fulla no
pot ser inferior a 0.60 m. ni superior a 1.20 m. Cas de disposar de dues sortides alternatives es considera a
efectes de càlcul l’evacuació total del recinte per una de les sortides únicament.
PLANTA SEMISOTERRANI
Accés

A
2.00 m.

P
100

P/200
0.5 m.

Compleix

L’amplada A dels passos i passadissos és superior a P/200, i no inferior a 1.00 m.
PLANTA SEMISOTERRANI
Zona de pas

A
1.55 m.

P
100

P/200
0.5 m.

Compleix

5 Protecció de les escales.
Es disposa d'una escala d’evacuació ascendent corresponents a la sortida de la planta, disposada ja en
l'exterior de l'edifici.
L'escales salva una planta, amb una alçada d’evacuació inferior a 10 m., i desembarca en un espai segur
exterior, i no cal que sigui protegida.
PLANTA SEMISOTERRANI
Sortida exterior

A
0.60 m.

P
100

P màx. descendent
160

Compleix

6 Portes situades als recorreguts d’evacuació.
Les portes per a les sortides de l’edifici, seran de fàcil i ràpida obertura des del interior i obrirà en el sentit de
la evacuació atès l'aforament màxim previst de 100 persones.
7 Senyalització dels medis d’evacuació.
Les sortides del recinte i els recorreguts seran senyalitzats, fins on sigui visible la sortida corresponent,
conforme a la norma UNE 23-034.
8 Control del fum d’incendis.
Donat l’ús de l’edifici, i vist que s’hi preveu una ocupació inferior a 1000 persones en les zones de pública
concurrència, no s’ha d’instalꞏlar cap sistema de control del fum d’incendi.
SI 4 Detecció, control i extinció d’incendis
1 Dotació d’instalꞏlacions.
Extintors portàtils
Es disposaran extintors d’eficàcia mínima 21A-113B, disposats amb una separació inferior de 15 metres de
qualsevol punt de les zones de circulació. Es situarà a una alçada sobre el terra menor de 1.70 metres.
Boques d’incendi equipades
En la consecució de la rehabilitació integral de l'equipament no és necessària la seva instalꞏlació donat que
la superfície construïda és menor de 500 m2.
Columna seca
No és necessària la seva instalꞏlació donat que l’alçada d’evacuació és inferior a 24 m.

Sistema d’alarma
És innecessària la seva instalꞏlació donat que la superfície construïda ús és menor de 1.000 m2. i la
ocupació màxima és inferior a 500 persones.
Sistema automàtic de detecció d’incendis
És innecessària la seva instalꞏlació donat que la superfície construïda ús és menor de 1.000 m2.
Instalꞏlació automàtica d’extinció
No és necessària la seva instalꞏlació generalitzada en l’edifici donat que l’alçada d’evacuació es inferior a 50
m.
Hidrants exteriors
En la consecució de la rehabilitació integral de l'equipament és innecessària la seva disposició donat que la
superfície construïda del recinte no està compresa entre 500 i 10.000 m2.
2 Senyalització de les instalꞏlacions manuals.
L’extintor portàtil disposat, es senyalitzarà conforme a la norma UNE 23033-1. Les dimensions de la senyal
seran de 210x210 mm.
SI 5 Intervenció dels bombers
1 Condicions d'aproximació i entorn.
1.1 Aproximació als edificis:
Els vials d’aproximació dels edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 metres han de
complir les següents condicions:
Condicions dels vials d’aproximació
Normativa

Projecte

Amplada útil:
Mínim
Façanes accessibles > 10 m.
Carrers amplada total >12m.
Carrers amb trams corbats
Alçada de pas
Capacitat portant






=

vehicle

=
<

Pendent

3,50
4,00
6,00
7,20
4,50
20,00

m.
m.
m.
m.
m.
2
kN/m

150,00 kN
15,00 %

(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)

=
=

10,00 m.
26,84 m.

=
=

8,00 m.
2
20,00 kN/m

=
=

150,00 kN
5,00 %

(1) DB-SI
(2) Llei 3/2010

L'espai projectat no comporta una evacuació descendent superior a 9 m. i conseqüentment aquesta
exigència no li és d'aplicació.
1.2 Entorn dels edificis:
Els edificis amb una alçada d’evacuació descendent superior a 9 metres han de disposar d’un espai de
maniobra al llarg de les façanes dels accessos principals, que compleixi les següents condicions:
Condicions de l’entorn davant de les façanes
Normativa
Amplada total
Amplada útil
Alçada lliure
Sep. màxima vehicle-edifici
Distància màxima a accés principal
Pendent
Capacitat portant
vehicle
punxonament
(1) DB-SI
(2) Llei 3/2010

Projecte
8,00

5,00

la de l’edifici
23,00
30,00
<
10%
=
20,00
=
150,00
=
100,00

m.
m.

(2)
(1)
(1)
(1)

m.
m.
kN/m
kN
kN

2

=
=
=

(1) (2)

(1) (2)

=
=
=

8,00
5,60
4,70
23,00
26,84
5%
20,00
150,00
100,00

m.
m.
m.
m.
m.
m.
2
kN/m
kN
Kn

Compartimentació edifici: En funció del seu ús l’edifici conforma un únic sector d’incendis.
L'espai projectat no comporta una evacuació descendent superior a 9 m. i conseqüentment aquesta
exigència no li és d'aplicació.
1.3. Espai exterior segur.
És aquell en el qual es pot donar per finalitzada l’evacuació dels ocupants de l’edifici, pel fet que compleix
les següents condicions:
1 Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l’edifici, en condicions de seguretat.
2 Es pot considerar que aquesta condició es compleix quan l’espai exterior té, davant de cada sortida
d’edifici que comuniqui amb ell, una superfície mínima de 0,5P m2. dins la zona delimitada amb un radi 0,1P
m de distància des de la sortida d’edifici, sent P el nombre d’ocupants la evacuació dels quals estigui
prevista per aquesta sortida. Quan P no excedeixi de 50 persones no cal comprovar aquesta condició.
3 Si l’espai considerat no està comunicat amb la xarxa viària o amb altres espais oberts no pot considerar
cap zona situada a menys de 15 m de qualsevol part de l’edifici, excepte quan estigui dividit en sectors
d’incendi estructuralment independents entre si i amb sortides també independents a l’espai exterior, en
aquest cas aquesta distància es podrà aplicar únicament respecte del sector afectat per un possible incendi.
4 Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per l'incendi.
5 Permet l’accés dels efectius de bombers i dels mitjans d’ajuda als ocupants que, en cada cas, es
considerin necessaris.
6 La coberta d’un edifici es pot considerar com a espai exterior segur sempre que, a més de complir les
condicions anteriors, la seva estructura sigui totalment independent de la de l’edifici amb sortida a aquest
espai i un incendi no pugui afectar simultàniament a tots dos.
Donat que la ocupació màxima de la construcció és superior a 50 persones cal comprovar aquesta condició.
Donades les característiques pròpies de l’edifici així com la seva situació, l’espai lliure confinant a
l’equipament compleix les condicions d’espai exterior segur.
2 Accessibilitat per façana.
El disseny de la construcció comporta la disposició d’obertures en façana que permeten l’accés des de
l’exterior al personal del servei d’extinció d’incendis, de tal manera que:
-L’alçada de l’ampit respecte el nivell de planta és inferior a 1.20 m.
-Tenen dimensions d’alçada i amplada superiors a 0.80 i 1.20 m., i estan disposades a una distància entre
eixos inferior a 25 m.
-En façana no s’han instalꞏlat elements que impedeixin o dificultin l’accés a l’interior a traves de les
obertures.
SI 6 Resistència al foc de l'estructura
Donada l'activitat de Pública Concurrència prevista per a aquest edifici i vist què l’alçada d’evacuació de
l’edifici és inferior a 15 m., la resistència al foc suficient requerida per als elements estructurals és de R90.
Els elements estructurals que conformen zones de risc especial baix definides, tindran una resistència al foc
R120.
Donada la tipologia estructural i les solucions concretes emprades en la construcció d’aquest edifici les
resistències dels elements estructurals dels que es disposa és:
- Llosa de formigó gruix mínim 12 cm amb distància mínima equivalent a eix armadures 35 mm (REI-120)
- Pilars de formigó de dimensió mínima 25 cm , distància mínima equivalent a eix armadures 40 mm (RE120)
- Murs de formigó exposat per una cara, gruix >= 20 cm, distància mínima equivalent a eix armadures 40
mm, (REI 180) .

SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes.
Relliscabilitat dels paviments:
Aquesta exigència és aplicable per als edificis d’ús Residencial Públic, Sanitari, Docent, Comercial,
Administratiu i de Pública Concurrència.
Els paviments interiors en general seran de classe 1, en les cambres humides i escales seran de la classe
2. Es garanteix amb el paviment disposat, l’assoliment d’una resistència al lliscament del paviment de Classe
1(15<Rd≥35) en l’interior, de Classe 2 (35<Rd≥45) en cambres humides i de Classe 3 (Rd>45) en rampes
i escales a l’exterior.
Discontinuïtats en els paviments:
Els paviments de l’edifici no presenten discontinuïtats.
Desnivells:
Els desnivells superiors a 55 cm. disposen de barrera de protecció.
Les barreres de protecció d’escales i balcons tenen una alçada d’1.00 m., en cap cas salven alçades
superiors a 6 m. Aquestes disposaran de la suficient resistència i rigidesa per tal de suportar un esforç
horitzontal de 0.80 kN/m.
Les característiques constructives de les barreres de protecció han d’evitar que puguin ser fàcilment
escalables i que les seves obertures puguin ser travessades per una esfera de 10 cm. de diàmetre.
Escales y rampes:
Escales:
Les escales d’ús general de l’edifici tenen una amplada mínima d’ 1.00 m.
Als trams rectes, la petja (H) mesura 28 cm. com a mínim i la contrapetja (C) menys de 18.5 cm., complint la
relació 54 cm ≤2C + H ≤ 70 cm.
Cada tram d’escala té més de 3 graons i salva una alçada inferior a 3,20 m.
Els replans tenen la mateixa amplada que el tram d’escala i una longitud mínima d’ 1.00 m.
L’escala disposa d’un passamà situat a una alçada compresa entre 0.90 m. i 1.10 m.
Les rampes d’accés a l’edifici tindran un pendent longitudinal màxim del 12% i transversal del 2%.
Els trams tindran una longitud inferior a 10 m. i una amplada ≥ 1.00 m.
L’amplada dels replans serà com a mínim la mateixa que la rampa i la seva longitud serà com a mínim de
1.50 m.
Disposarà d’un passamà continu com a mínim a un costat, situat a una alçada entre 90 i 110 cm.
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també
compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques.
Rampes:
Les rampes d’accés a l’edifici tindran un pendent longitudinal màxim del 12% i transversal del 2%.
Els trams tindran una longitud inferior a 10 m. i una amplada ≥ 1.00 m.
L’amplada dels replans serà com a mínim la mateixa que la rampa i la seva longitud serà com a mínim de
1.50 m.
Disposarà d’un passamà continu com a mínim a un costat, situat a una alçada entre 90 i 110 cm.
Les característiques de les rampes necessàries per a eliminació de barreres arquitectòniques també
compliran el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió
de barreres arquitectòniques.
Neteja d’envidraments exteriors:
Els vidres situats a una alçada superior a 6 m. seran practicables o fàcilment desmuntables permetent així la
seva neteja des del interior.
SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o quedar enganxat.
Impacte amb elements fixos i practicables:
L’alçada lliure de pas en les zones de circulació serà superior a 2.20 m.
Els elements fixos que sobresurten de les façanes sobre les zones de circulació estan situats a una alçada
superior a 2.20 m.
En les zones de circulació no existeixen elements sortints de més de 15 cm. de vol a una alçada compresa
entre 15 cm i 2.20 m.
L’obertura de les portes situades en passadissos amb amplada inferior a 2.50 m. no envairà l’amplada de
pas.
Impacte amb elements fràgils:
Els vidres existents en àrees amb risc d’impacte i que no disposin d’una barrera de protecció, així com les

parts vidriades de portes, compliran les prestacions determinades a la norma UNE EN 12600:2003.
Impacte amb elements insuficientment perceptibles:
Les zones envidrades es dotaran amb senyalització visual disposada en una franja inferior entre 0.85 i 1.10
m. i en una franja superior entre 1.50 i 1.70 m. per tal de fer-les perceptibles.
Atrapament amb portes corredisses:
Les portes corredisses d’accionament manual, inclosos els seus mecanismes d’obertura i tancament,
estaran separats una distància mínima de 20 cm. a l’element fix més proper. Les portes automàtiques
disposaran dels elements de protecció més adients al tipus d’accionament i compliran les especificacions
tècniques.
SUA 3 Seguretat enfront de quedar tancat.
Les portes d’un recinte que tinguin dispositiu per al seu bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de
desbloqueig des de l’exterior del recinte. Aquest precepte és aplicable a les dues cambres higièniques
disposades en l'equipament.
La força d’obertura de les portes de sortida serà de 140 N com a màxim, excepte en itineraris accessibles on
serà com a màxim de 25 N, en general, i 65 N quan es tracti de portes resistents al foc.
SUA 4 Seguretat enfront d’ilꞏluminació inadequada.
Enllumenat normal:
A les zones de circulació es limitarà el risc de danys a les persones per ilꞏluminació inadequada complint els
nivells d’ilꞏluminació assenyalats i disposant un enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells
mínims d’ilꞏluminació seran:
Interior 100 lux
Aparcament 50 lux
Exterior 20 lux
Factor d’uniformitat 40%
Enllumenat d’emergència:
Cal disposar d’enllumenat d’emergència en els recintes amb ocupació superior a 100 persones, en tots els
recorreguts d’evacuació, en les cambres de banys d’us general i en les centralitzacions de control i maniobra
de les instalꞏlacions. Es disposaran a una alçada superior a 2 m. i garantiran una luminància mínima de 1 lux
en l’eix de la via d’evacuació, i de 5 lux en aquells punts on es localitzin els equips de protecció contra
incendis o quadres generals de protecció i comandament
SUA 5 Seguretat per alta ocupació.
Aquesta exigència bàsica només és aplicable en edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets.
SUA 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament.
Aquesta exigència bàsica només és aplicable per a piscines d’ús colꞏlectiu. No se'n disposa.
SUA 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment.
Aquesta exigència bàsica és aplicable a les zones d’ús aparcament. No se'n disposa.
SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps.
Serà necessària la instalꞏlació d’un sistema de protecció contra els llamps quan la freqüència esperada
d’impactes Ne sigui superior al risc admissible Na.
Impactes/any km2
Ng: 5.00 Sant Llorenç d'Hortons
Superfície de captura equivalent de l’edifici aïllat
Ae: 4445,15 m2.
FREQÜÈNCIA ESPERADA D’IMPACTES DE L’EDIFICI
Ne: 0.022226 impactes/any
Coeficient segons tipus de construcció
C2: 1.00 Estructura formigó i coberta
Coeficient segons contingut de l’edifici
C3: 1.00 Edificis amb altres continguts (no inflamable)
Coeficient segons l’ús de l’edifici
C4: 1.00 Resta d’edificis

Coeficient segons continuïtat de les activitats que s’hi desenvolupen
C5: 1.00 Resta d’edificis
RISC ADMISSIBLE DE L’EDIFICI
Na: 0.005500 impactes/any < Ne
EFICIÈNCIA DE LA INSTALꞏLACIÓ
E≥0,753
0≤E<0,80 instalꞏlació no obligatòria.
El present projecte queda exempt d’instalꞏlació d’un sistema de protecció contra els llamps segons
comprovació en la fitxa justificativa corresponent.
SUA 9 Accessibilitat.
L’exterior de l’edifici garanteix la disposició d’un itinerari accessible per tal d’accedir-hi.
Es disposarà d’un itinerari accessible per a l’accés a les diferents estances o elements accessibles amb ús
públic.
La dotació d’elements accessibles de l’equipament és concreta en la disposició de dues cambres de bany
adaptades. Tanmateix el mostrador de la recepció i control tindrà un disseny adaptat a persones amb
mobilitat reduïda.
La senyalització dels elements i recorreguts accessibles es realitzarà amb observança de les indicacions
establertes en la norma UNE 41-501.
Les actuacions a emprendre es centraran en l'àmbit de la reforma plantejada en aquest projecte per a la
planta semisoterrani.
Normativa de Catalunya.
També es compliran els paràmetres accessibilitat previstos a l’annex 1 del Decret 141/2012 sobre les
condicions d’habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat, tot i ser d'aplicació exclusiva per als habitatges s'observa
la present norma a títol orientatiu dels requeriments especificats a l’apartat 3.4:
“3.4 Accessibilitat.
1. Els habitatges han de ser, com a mínim, practicables, i han de complir les condicions següents:
1.a) Que a la cuina (C) es pugui inscriure un cercle d’un metre i vint centímetres de diàmetre (1,20 m), lliure
de l’afectació del gir de les portes, entre els paraments i/o l’equipament ix d’aquesta.
1.b) Que es garanteixi l’accés als aparells que integrin la dotació mínima higiènica (dutxa/banyera, vàter i
rentamans) de manera que permetin la inscripció, entre 0 i 0,70 m d’alçada, d’un cercle d’un metre i vint
centímetres (1,20 m) de diàmetre,lliure de l’afectació del gir de les portes.
1.c) Que la porta d’accés a l’habitatge i les dels espais practicables tinguin una amplada mínima de pas de
0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m.
1.d) Que els espais destinats a la circulació tinguin una amplada mínima d’un metre (1 m) i permetin la
inscripció d’un cercle d’un metre i vint centímetres (1,20 m) davant les portes d’accés als espais practicables.
2. En els habitatges d’una habitació, aquesta ha de ser practicable. En la resta d’habitatges, com a mínim
dues habitacions han de tenir la condició de practicables.
En el cas que l’habitatge es desenvolupi en diferents nivells, han de ser practicables, com a mínim, l’accés,
una cambra higiènica, la cuina, un espai d’ús comú o una habitació.
3. Les portes d’accés als espais interns de l’habitatge que no siguin practicables han de tenir una amplada
lliure mínima de pas de 0,70 m i una alçada lliure mínima de 2 m.
4. L’amplada lliure mínima de les escales interiors d’un mateix habitatge serà de 0,90 m. Disposaran de
baranes no escalables de 0,90 m d’alçada.”
Es compliran els paràmetres necessaris per a l’eliminació de barreres arquitectòniques contemplats al
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques.
Les característiques de les escales i baranes de protecció també compliran el Decret 141/2012 sobre
“Condicions d’habitabilitat dels habitatges” que tot i no ser d'aplicació en aquesta actuació resulta una
referència clara dels índex mínims a acomplir.

3.2 REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT (CTE)
HS SALUBRITAT (Higiene, salut i medi ambient)
HS 1 Protecció de la humitat:
Es limitarà el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en els seus
tancaments com a conseqüència de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del
terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetin
la seva evacuació sense la producció de danys donant compliment el DB HS 1.
MURS
Coeficient de permeabilitat del terreny Ks (cm/s): 0.00001<Ks<0.01
Presència d’aigua: Baixa
Grau d’impermeabilitat: 1
TERRES
Coeficient de permeabilitat del terreny Ks (cm/s): Ks≤0.00001
Presència d’aigua: Baixa
Grau d’impermeabilitat: 1
FAÇANES
Zona Pluviomètrica: III
Zona Eòlica: Tot Catalunya zona eòlica C
Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m): ≤15
Classe d’entorn: E1
Grau d’exposició al vent: V2
Grau d’impermeabilitat: 3
COBERTES
Les condicions de les solucions constructives han de disposar dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 de
DB HS 1.
No s'actua en la coberta preexistent en l'edifici.
HS 2 Recollida i evacuació de residus:
L'edifici disposa d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema
públic de recollida, de manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la
recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.
L’edifici disposa d’espais individuals al interior de per a contenidors selectius per a emmagatzemar les cinc
fraccions de residus ordinaris, i l’espai de reserva per a les fraccions que tenen recollida centralitzada amb
contenidors de carrer, d’acord amb el DB HS 2 i també l’article 7 del Decret d’Ecoeficiència 21/2006 i la
normativa municipal.
HS 3 Qualitat de l’aire interior:
L'edifici disposa dels mitjans necessaris perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant
els contaminants que es produeixen de manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que
s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire viciat pels contaminants,
atenent les determinacions fixades en el Reglament d'Instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE)
d'aplicació en aquest projecte en substitució del DB HS 3.
Atenent l'ús previst per a l'equipament es considera una categoria de qualitat d'aire IDA 2, aire de bona
qualitat, i per tant un cabal mínim d'aire exterior de ventilació de 12.50 dm3/s.
La qualitat de l'aire interior serà controlada mitjançant un mètode IDA-C4 de control presencial.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis,
l’evacuació dels productes de la combustió de les instalꞏlacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general,
per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb
la reglamentació específica sobre instalꞏlacions tèrmiques. Amb tot, les màquines a disposar es preveuen en
règim de funcionament amb energia elèctrica i se'n preveu evacuació de fums de combustió.
Es descarta la instalꞏlació d'equip generador d'aigua calenta sanitària. Es projecta la disposició d'un equip de
climatització fred/calent per aerotèrmia, combinat amb un equipo de ventilació amb intercanviador tèrmic per
a garantir la qualitat de l'aire exterior. La instalꞏlació tèrmica projectada comporta una potència nominal en
generació de calor i fred inferior a 70 kW i per tant no requereix de la redacció d'un projecte per a la seva
legalització.

VENTILACIÓ DELS RECINTES ESPECIALS
Admissió d’aire exterior - Extracció de l’aire viciat.
Banys:
15 l/s local
Sist, de ventilació: Addicional
Magatzem de residus.
Cabal mínim:
10 l/s m2.
Sist. de ventilació: Natural
HS 4 Subministra d’aigua:
L’edifici disposarà dels mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al
consum de forma sostenible, aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les
propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa,
incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els cabals instantanis observats en la instalꞏlació projectada són:
LAVABO
INODOR AMB CISTERNA
ABOCADOR

AIGUA FREDA
0.10 dm3/s
0.10 dm3/s
0.20 dm3/s

ACS
0.065 dm3/s
-

Vist el nombre efectiu de peces a disposar i contemplant un coeficient de simultaneïtat igual a 1, el cabal
punta de la instalꞏlació es fixa en 0.60 dm3/s.
Atès el nombre i destí dels elements projectats es descarta la disposició d'equips de producció d’aigua
calenta.
HS 5 Evacuació d’aigües:
Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma
independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius.
Les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys,
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres del article 3 del Decret
d’Ecoeficiència 21/2006.
El projecte proposa la redistribució de la xarxa de sanejament horitzontal penjada en el sostre de la que
actualment es disposa per tal d'integrar-la en la distribució proposada. Es garantirà la evacuació dels nous
elements sanitaris proposats mitjançant la disposició de bombes individuals tipus Sanitrit o similar. La planta
mantindrà el seu punt d'evacuació general en el punt actualment disposat garantint així la connexió amb la
xarxa de sanejament general sense necessitat d'una actuació de major abast.

LAVABO
INODOR AMB CISTERNA
ABOCADOR

ÚS PRIVAT
32 mm.
100 mm.
-

ÚS PÚBLIC
40 mm.
100 mm.
100 mm.

HR PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL
Per protegir els ocupants dels edificis de les molèsties que ocasiones els sorolls, i aconseguir un nivell
acústic acceptable, es complirà amb les condicions mínimes exigides al DB HR, d’aplicació als edificis de
nova planta destinats a usos residencial privat o públic, sanitari i docent.
S’adopta un valor per a l’índex de soroll dia, Ld≤60 dBA. Encara que, donada la ubicació de l’immoble cal
preveure que l’índex Ld real serà en qualsevol cas sensiblement inferior al llindar adoptat.
L’edificació es conforma en un únic recinte habitable pel que s’adopten els següents valors límit d’aïllament
acústic, segons opció simplificada de càlcul:
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS
Envà ceràmic de maó foradat de gran format enguixat per ambdues cares.
Ra: 35 dBA≥33
SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS
Sostre de semibigues pretensades amb revoltó ceràmic. Intereix 60 cm.
Ra: 53 dBA≥45
TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR
FAÇANES
Mur exterior fulla principal de fàbrica ceràmica amb cambra d’aire, aïllament, fulla interior de fàbrica ceràmica
i revestiment interior.
Ra: 48 dBA≥35
COBERTA
Forjat unidireccional, impermeabilització, capa separadora, aïllament i teula ceràmica.
Ra: 47 dBA≥35
OBERTURES
Finestres i balconeres d’alumini classe 3 amb vidre amb cambra d’aire 4+4-12-3+3.
Ra: 30 dBA≥30
Donat que la edificació projectada és destina a pública concurrència no cal donar compliment a l’exigència
de control del temps de reverberació.
El compliment d’aquest requisit queda reflectit en la fitxa justificativa corresponent.
En el present projecte, donat que es contempla l'ampliació d'una edificació existent, li és d’aplicació el DBHR exclusivament a l'àmbit d'obra nova.
Normativa de Catalunya.
A títol indicatiu, també compliran els paràmetres ambientals en edificis d’habitatges de l’article 5 del Decret
d’ecoeficiència 21/2006, pel que els elements de separació dels habitatges amb espais comunitaris o
habitatges d’altres tindran unes solucions constructives que comportin un aïllament mínim de 48 dBA.
D’aplicació per edificis de nova construcció, procedents de reconversió d’antigues edificacions o obres de
gran rehabilitació.
Els sistemes constructius i les solucions concretes emprades en la construcció inicial d’aquest local,
garanteixen un aïllament acústic a soroll aeri amb els recintes protegits confinants vertical o horitzontalment
a aquest no inferior a 55 dBA.
Així mateix garanteixen un aïllament acústic a soroll aeri amb l’exterior no inferior a 30 dBA.

HE ESTALVI D’ENERGIA
HE0 Limitació del consum energètic:
Aquest projecte queda exclòs de l’aplicació d’aquesta secció ja que es tracta de la reforma interior d’una
edificació existent.
Amb tot es projectarà amb total observança de les determinacions tècniques incloses en la normativa
sectorial.
HE1 Limitació de la demanda energètica:
Aquest projecte queda exclòs de l’aplicació d’aquesta secció ja que es tracta de la reforma d’una edificació
existent amb una superfície útil de 230.84 m²., però on no s’actua sobre un percentatge superior al 25% dels
tancaments existents. Donats aquests paràmetres queda igualment exclòs de donar compliment al RD
47/2007 en referència a la Qualificació Energètica d’Edificis.
Amb tot es projectarà amb total observança de les determinacions tècniques incloses en la normativa
sectorial.
HE 2 Rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques:
Aquest projecte queda exclòs de l’aplicació d’aquesta secció ja que es tracta de la reforma d’una edificació
existent amb una superfície útil de 230.84 m²., però on no s’actua sobre un percentatge superior al 25% dels
tancaments existents. Donats aquests paràmetres queda igualment exclòs de donar compliment al RD
47/2007 en referència a la Qualificació Energètica d’Edificis.
Amb tot es projectarà amb total observança de les determinacions tècniques incloses en la normativa
sectorial.
Es regularà el rendiment de les instalꞏlacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent Reglament
de Instalꞏlacions Tèrmiques als Edificis (RITE). El seu efectiu dimensionat i instalꞏlació restarà pendent d'una
actuació posterior, amb el ben entès que la entrada en funcionament de l'equipament depèn de la seva
disposició.
HE 3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació:
S’aplicarà el DB HE 3 a les instalꞏlacions de ilꞏluminació projectades en l’interior de l’edifici.
La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i l’índex de
rendiment del color (Ra) s’adequarà al es necessitats d’ilꞏluminació dels usuaris de cada zona.
L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI de 4,5 w/m2 x 100 lux al vestíbul, zones de pas i
banys; de 5 w/m2 x 100 lux per a les zones de lectura, magatzems i cambra d’instalꞏlacions i de 8,0 w/m2 x
100 lux a la Sala d'actes i exposicions.
Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció de presència o
sistema de temporització. En cap cas es realitzarà exclusivament des del quadre elèctric.
HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària:
Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és IV, pel fet d’estar establerta
a la taula 3.3 d’aquest document bàsic.
Atesa la configuració dels equipaments objecte d’aquest projecte, i els usos als que es destinen, les
instalꞏlacions no generen necessitat d’aigua calenta sanitària o bé tenen una demanda inferior a 50 litres/dia
a una temperatura de referència de 60 °C, i per tant no es necessària la disposició de sistemes de captació,
emmagatzemant i utilització d’energia solar.
Normativa de Catalunya.
Segons el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis, la zona climàtica corresponent al municipi és IV, pel fet d’estar establerta a
l’annex 3 d’aquest decret.
Donades les demandes de subministrament anteriorment detallades i atès allò determinat en l’article 4.4 del
Decret 21/2006, resta exclòs del compliment d’aquest requeriment normatiu.

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica:
L’edifici objecte d’aquest projecte queda exclòs de la obligació d’incorporar sistemes de captació i
transformació d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics.
Decret d’ecoeficiència.
Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual
es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis:
Aigua: sanejament i aixetes
Energia: aïllament tèrmic, protecció solar
Materials i sistemes constructius.
Residus domèstics.
Aïllament acústic.
Materials i sistemes constructius.

4. GESTIÓ D’OBRA
4.1

Serveis afectats
Segons la informació consultada, el present Projecte no afecta cap servei de subministrament d’electricitat,
gas, aigua potable o línies elèctriques. Per a la constatació d'aquesta circumstància, prèviament a l'execució
de les partides de demolició i excavació es realitzaran cales d'inspecció en els elements que s'estimin més
significatius.

4.2

Gestió de residus de la construcció i demolició
Amb l’objecte de donar compliment al Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que se regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició, del Ministeri de la Presidència, i complementàriament els
Decrets de la Generalitat 201/94 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, la seva
modificació, el Decret 161/2001 i el decret d’ecoeficiència 21/2006, el present projecte conté un Estudi de
Gestió de Residus de construcció i demolició.
El pressupost de Gestió de residus puja a la quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-CINC euros AMB
QUARANTA-QUATRE cèntims (585,44 €), import que queda recollit al Pressupost d’Execució Material.

4.3

Durada de les obres i pla de treball
El termini d'execució de les obres es preveu en DOS (2) mesos, i per a l'execució dels treballs projectats
serà necessària la interrupció de qualsevol activitat pública per a l'àmbit d'obra. Per altra banda, no es
preveuen afectacions significatives respecte de l'activitat normal del Consultori municipal.

4.4

Revisió de preus
En compliment del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels articles 77, 78, 79, 80, 81, i 82 de la Llei 30/2007
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini
d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus.

4.5

Control de qualitat
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a l’execució de les
obres. En la proposta del pla s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat
d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del Pla del
control de qualitat. Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al Pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats
en els següents apartats:
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA)
Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC)
Àmbit de control del formigó fresc (EHF)
2. GRUP D’ÀMBITS DE L’ACER PER A ESTRUCTURES D’EDIFICACIÓ (EA)
Àmbit de control de perfils d’acer per a estructures (EAP)
Àmbit de control de la soldadura de perfils estructurals d’acer (EAS)
El import total dels treballs de Control de Qualitat s'estima inferior a l'1% del PEM i per tant inclòs en les
despeses indirectes a assumir per part de l'adjudicatari, sense resultar necessari disposar d’una partida
específica addicional en el pressupost.

4.6

Estudi de Seguretat i Salut
En Segons es desprèn de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i del Reial
Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres
de construcció, no és necessària la redacció de l’estudi de seguretat i salut atès que:
a) El pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08 €
b) La duració de cada fase serà inferior a 30 dies laborables i no s’utilitzarà en cap moment a més de 20
treballador simultàniament.
c) El Volum de mà d’obra estimat serà: 40 dies laborables x 6 treballadors = 240 dies, inferior a 500 dies.
Ateses les determinacions fixades per la legislació sectorial el projecte conté el corresponent Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

4.7

Classificació del contractista
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, atenent la
modificació introduïda pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, i de l’article 65 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, donat
què el valor estimat del contracte d’obres és inferior a 500.00,00 €. no és exigible als contractistes una
classificació determinada per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres.
Amb tot, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l'objecte del
contracte, acredita la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar del contractista,
com a via alternativa a l'acreditació dels requestis específics de solvència exigits en la convocatòria de
licitació. A tal efecte en determina, per a l'obra pretesa, les següents classificacions:
GRUP:
SUBGRUP:

4.8

CATEGORIA:

C. Edificacions
2. Estructures de fàbrica o formigó.
4. Paleteria, arrebossats i revestiments
1. Quantia < 150.000,00 €.

GRUP:
SUBGRUP:
CATEGORIA:

I. Instalꞏlacions elèctriques
9. Instalꞏlacions elèctriques sense qualificació específica
1. Quantia < 150.000,00 €.

Tipologia d'obra
Atenent les determinacions contingudes en els articles 9 i 12 del Reial Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
que s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les tasques contingudes en el present
projecte resten classificades com a obres ordinàries, incloses en el grup de les obres de primer establiment,
reforma o gran reparació.
Atesa la entitat continguda i l'abast de la intervenció proposada, per a l'aprovació de la present
documentació tècnica caldrà procedit atenent allò indicat en l'art. 37.6 del ROAS.

4.9

Declaració d’obra complerta
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 123 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la
seva utilització i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
En aquest sentit, i atenent allò fixat en l'article 12 del Reial Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, l'obra projectada és completa en tant que és
susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei corresponent, sens perjudici de les ampliacions de què
posteriorment pugui ser objecte.

5.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE
ENDERROCS, MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
FONAMENTS I CONTENCIONS
ESTRUCTURES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
REVESTIMENTS
PAVIMENTS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
PROTECCIONS
INSTALꞏLACIONS D’EVACUACIÓ
INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
INSTALꞏLACIONS D’ENLLUMENAT
INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
INSTALꞏLACIONS TV I COMUNICACIÓ
EQUIPAMENTS
AJUDES AL RAM DE PALETA
SEGURETAT I SALUT A L’OBRA
IMPORT PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:
13,00% Despeses Generals
6,00% Benefici Industrial
PRESSUPOST PER CONTRACTE SENSE IVA:
21,00% IVA

6.049,25 €.
6.639,22 €.
5.584,33 €.
1.674,51 €.
1.607,26 €.
18.844,22 €.
22.525,70 €.
27.133,16 €.
1.404,81 €.
5.084,85 €.
35.291,73 €.
3.451,46 €.
5.672,25 €.
3.028,61 €.
88,10 €.
1.185,76 €.
12.468,96 €.
400,00 €.
847,46 €.
158.981,64 €.

20.667,61 €.
9.538,90 €.
189.188,15 €.
39.729,51 €.

IMPORT PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:
228.917,66 €.
Dos-cents vint-i-vuit mil nou-cents disset euros amb seixanta-sis cèntims (IVA inclòs).
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6. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA
01 SISTEMES CONSTRUCTIUS. DESCRIPCIÓ GENERAL
1.1 Treballs previs, replanteig, condicionament i enderrocs
Previ a l’inici de les obres es realitzarà la constatació de la concordança entre la documentació tècnica i la realitat
física de l’edifici.
Les tasques inicials seran la retirada de mobiliari i les andròmines existents. Es prosseguirà amb l’enderroc dels
elements divisoris, les modificacions de les obertures existents i obertures de les noves així com les cales
necessàries per a la comprovacions necessàries de l'obra preexistent.
Per a l'àmbit de modificació d'elements d'urbanització exteriors es procedirà amb el replanteig de l’obra per tal de
situar-les sobre el terreny, marcant-ne el perímetre. Acte seguit es procedirà a fer la demolició controlada dels
elements a modificar.
1.2 Moviment de terres
L’excavació per rebaix de terres en terreny fluix o compacte es farà amb pala excavadora sobre rodes i les rases de
fonamentació i instalꞏlacions s’executaran amb pala retroexcavadora.
L’excavació en roca, cas de ser necessària, es farà amb martell trencador, càrrega mecànica amb pala sobre camió i
transport a l’abocador autoritzat. L’excavació en terreny fluix s’executarà mecànicament i les terres sobrants es
transportaran a l’abocador autoritzat.
Un cop excavades les rases per a pas de serveis i pericons, es refinaran amb mitjans manuals les parets i els fons i
es procedirà al formigonat de la base i a la colꞏlocació dels tubs de sanejament.
Es preveu exclusivament la excavació de la rasa de fonamentació del mur de sustentació de la vorera en l'àmbit en
que es modifica i el rebaix per al replantejament de l'accés exterior a l'equipament.
1.3 Fonamentació
Es realitzarà amb sabata correguda, sota murs de càrrega, de formigó armat elaborat de central del tipus HA25/P/20/IIa, vibrat, amb diàmetre màxim de l’àrid 20 mm., consistència plàstica i armat segons detall amb acer del
tipus B 500 S.
La fonamentació es realitzarà sobre una capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I.
Recobriment mínim de les armadures serà de 50 mm, i el recobriment nominal de 60 mm, ja que el nivell de control
de l’execució serà normal.
1.4 Estructura
Forjats:
No s'hi actua.
1.5 Tancaments
-TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
En planta semisoterrani es disposa d’una solera de 20 cm de gruix de formigó HA-20/P/10/I, sobre un emmacat de
graves de 15 cm de gruix amb grandària màxima de l’àrid de 50 a 70 mm.
Prestacions de les solucions existent:
DEMANDA ENERGÈTICA:
Transmitància de terres en contacte amb el terreny és inferior a 0.65 W/m²K.
PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT:
El grau d’impermeabilitat del terreny és 1, en aquest cas no s’exigeix cap condició a la solució constructiva adoptada.
No s'hi actua.
-MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY:
En la reordenació de l'accés exterior a la planta semisoterrani es disposa d’un mur de formigó armat sobre sabata
correguda per al suport de la voravia existent, amb una capa impermeabilitzant d’imprimació butílica i fixació de
làmina de polietilè drenant d'alta densitat amb nòduls i malla geotèxtil filtrant colꞏlocada mecànicament.
Prestacions de les solucions adoptades:
DEMANDA ENERGÈTICA:
Transmitància de murs en contacte amb el terreny és inferior a 0.95 W/m²K.

PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT:
El grau d’impermeabilitat del terreny és 1, en aquest cas no s’exigeix cap condició a la solució constructiva adoptada.
-FAÇANES:
Els paraments de façana són principalment conformats d’obra ceràmica de maó calat de 29x14x5 cm., de cara vista o
per revestir, pres amb morter de ciment pòrtland 1:4, trasdossat amb tabicó ceràmic de 29x14x9 cm. en conformació
de cambra d’aire de 5 cm., amb interposició d’aïllament tèrmic.
Prestacions de les solucions adoptades:
DEMANDA ENERGÈTICA:
Transmitància de les façanes és de 1/(0,54+RAT) W/m²K.
PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT:
Zona Pluviomètrica: III
Zona Eòlica: Tot Catalunya zona eòlica C
Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m): ≤15
Classe d’entorn: E0
Grau d’exposició al vent: V2
Grau d’impermeabilitat: 3
Condició de solució de façana adoptada B2+C1+J1+N1.
PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL:
Mur exterior fulla principal de fàbrica ceràmica amb cambra d’aire, aïllament, fulla interior de fàbrica ceràmica i
revestiment interior.
Ra: 48 dBA≥35 dBA
m=220 kg/m²
SEGURETAT ESTRUCTURAL:
La edificació queda exempta de l’aplicació de la norma NCSE-02.
SEGURETAT CONTRA INCENDIS:
Els materials que ocupin més del 10% de la superfície exterior de la façana serà B-s3, d2, fins una alçada de 3,5 m
com a mínim, quan l’arrencada inferior de la façana sigui accessible al públic.
-FUSTERIA EXTERIOR:
La fusteria exterior és de perfil d’alumini extruït lacat de color gris fosc (RAL 7022) amb trencament de pont tèrmic,
clipada sobre premarc metàlꞏlic de 50x30 mm. collat a l’obra.
Vidre aïllant tipus Climalit, de dues llunes laminars de seguretat incolores de 4+4 i 3+3 mm. de gruix, unides amb
butiral transparent, i cambra d’aire de 12 mm. en finestres i balconeres.
La porta d'accés principal estarà dotada amb barres antipànic de fàcil obertura interior. Per a regular l'accés a
l'equipament des de l'exterior, la porta principal es dotarà amb un pany electrònic programable de tal manera que es
possibiliti l'accés regulat telemàticament per a grups concrets i en règims horaris no controlats.
Prestacions de les solucions adoptades:
DEMANDA ENERGÈTICA:
Transmitància dels tancaments practicables és de 3.80 W/m²K.
Classe de permeabilitat a l’aire ≥3
Factor solar 0.70-0.75
PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL:
Finestres i balconeres d’alumini classe 3 amb vidre amb cambra d’aire 6-6-6.
Ra: 29 dBA≥29 dBA
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ:
Classificació al impacte x(y)z
∆H<0.55 m. classe “1, 2 o 3 (B o C) qualsevol”
0.55≤∆H≤12.00 m. classe “qualsevol (B o C) 1 o 2”
Vidres practicables i fàcilment desmuntables.
Es garanteix l’accessibilitat a les superfícies vidriades.
-COBERTA PLANA:
Conformada sobre suport estructural format per forjat unidireccional. Acabada superficialment amb tova ceràmica.
Prestacions de les solucions adoptades:

DEMANDA ENERGÈTICA:
Transmitància de la coberta és de 1/(1,01+RAT) W/m²K.
PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL:
Forjat unidireccional, capa separadora, aïllament, capa separadora i teula ceràmica.
Ra: 47 dBA≥35 dBA
m=225 kg/m²
SEGURETAT ESTRUCTURAL:
Prestacions definides en la memòria estructural.
SEGURETAT CONTRA INCENDIS:
Resistència al foc R90.
No s'hi actua.
-PROTECCIONS:
Les baranes són metàlꞏliques d’acer per esmaltar o pavonat segons disseny de la documentació gràfica, ancorades
mecànicament a l’estructura.
Prestacions de les solucions adoptades:
SEGURETAT ESTRUCTURAL:
Prestacions definides en la memòria estructural.
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ:
∆H<0.55 m. alçada barana≥0.90 m.
No són escalables i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de diàmetre <0.10 m.
Resistència a força horitzontal ≥0.80 kN/m.
1.6 Particions i elements interiors
-COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL INTERIOR:
Divisions interiors amb tabicó ceràmic de 10 cm. en definició de cambres humides i envà de 7 cm. per a la resta.
Les divisions interiors seran de maó foradat de 50x25x7,5 cm. pres amb morter de ciment pòrtland 1:8. El tabicó de
tancament de les càmeres d’aire i de les cambres humides serà de maó foradat de 29x14x9 cm. pres amb morter de
ciment pòrtland 1:8. Les caixes de persiana seran amb plaqueta de maó calat i armades amb rodons d’acer B-500 S
diàmetre 4 mm.
Prestacions de les solucions adoptades:
DEMANDA ENERGÈTICA:
Resistència tèrmica de les divisions interiors verticals 0.64 m²K/W.
PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL:
Envà ceràmic de maó foradat de gran format enguixat per ambdues cares.
Ra: 33 dBA≥33 dBA
m=70 kg/m²
SEGURETAT ESTRUCTURAL:
Prestacions definides en la memòria estructural.
SEGURETAT CONTRA INCENDIS:
Reacció al foc: exclòs del seu compliment.
Resistència al foc: exclòs del seu compliment.
-FUSTERIA INTERIOR:
Serà tota de fusta lacada i massissada confeccionada amb de tauler conglomerat de DM lacat o xapada de fusta de
cirerer vernissada en el seu defecte. Les manetes i panys seran de llautó polit de fabricació nacional.
Per a la compartimentació de la sala d'estudi es projecta un tancament especial de tancaments fixos i batents i targes
altes de vidre trempat de 10 mm. de gruix, en convinació amb el mobiliari expressament dissenyat per a aquest
emplaçament i realitzat amb de tauler OSB de fibres orientades acabat cantejat i vernissat.
-COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL INTERIOR:
Estructura horitzontal formada per bigues de formigó armat i forjats unidireccionals de bigues "in situ" i cassetó de
formigó.

Prestacions de les solucions adoptades:
DEMANDA ENERGÈTICA:
Resistència tèrmica dels elements de compartimentació interior horitzontal 0.32 m²K/W.
PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL:
Forjat unidireccional de 30 cm de gruix.
Ra: 53 dBA≥45 dBA
m=333 kg/m²
SEGURETAT ESTRUCTURAL:
Prestacions definides en la memòria estructural.
SEGURETAT CONTRA INCENDIS:
Reacció al foc: zones ocupables C-s2,d0.
Resistència al foc: estructura R90.
1.7 Impermeabilització i aïllaments
La impermeabilització de la zona afectada per les humitats serà amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil)
de 1.3 kg/m². de pes i 1 mm. de gruix, fixada amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució.
L’aïllament de les parets exteriors de nova creació i de les cobertes planes de nova creació serà amb plaques de
poliestirè extruït XPS de 5 i 6 cm. de gruix, amb una resistència a compressió mínima de 300 kPa.
1.8 Revestiments
-REVESTIMENT FAÇANA:
Actualment la façana principal es composa amb obra vista ceràmica de cara vista, i parcialment d'obra ceràmica per a
revestir amb monocapa raspat, segons cada zona.
La present actuació no preveu modificacions respecte dels revestiments disposats i exclusivament es preveu el remat
d'aquelles zones afectades per la disposició de nous elements.
-FLAÇ SOSTRE I REVESTIMENTS VERTICALS:
Disposició de falç sostre conformant calaix per al pas d'instalꞏlacions segons es grafia amb plaques de guix laminat
colꞏlocat sobre subestructura de perfils metàlꞏlics oculta i encintat i massillat de juntes, per pintar.
Falç i aplacat vertical decoratiu segons detall gràfic confeccionat amb de tauler OSB de fibres orientades acabat
cantejat i vernissat. Aquest elements es projecten amb correlació amb el mobiliari definit per a les zones d'estudi.
-ARREBOSSATS:
Arrebossat mestrejat dels paraments verticals interiors en les estances que posteriorment s’hauran de revestir amb
rajola ceràmica vidriada en cambres humides.
-ENGUIXAT:
Enguixat projectat de paraments horitzontals interiors a bona vista en els àmbits on no es disposa de falsos sostres o
calaixos per al pas d'instalꞏlacions. Resta inclosa la part proporcional d’arestes, cantells vius i reglades.
-ENRAJOLATS:
Enrajolat amb rajola ceràmica vidriada del paraments verticals de les cambres humides i cuina segons mides
determinades en l’estat d’amidaments. La rajola es prendrà en tot cas amb ciment cola.
-ESCOPIDORS:
Escopidors de pedra calcària natural d’origen nacional.
-PINTURES:
Pintat de paraments verticals i horitzontals sobre guix i cel ras, amb una capa de fons i dues d’acabat de pintura
plàstica tixotròpica.
Pintat de paraments verticals sobre formigó amb emulsió hidrofugant i acabat superficialment amb una imprimació de
resines polimèriques incolora.
-ENVERNISSATS:
Tota la fusteria interior s’acabarà amb vernís natural.
1.9 Paviments
-PAVIMENT INTERIOR:
En la planta semisoterrani es disposa com a paviment acabat amb caràcter general el fratassat de la llosa de formigó
actualment existent, acabat superficialment amb una imprimació de resines polimèriques incolora.

En el seu defecte es disposarà un paviment continu a base de microciment.
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
Els paviments interiors en general seran de classe 1 i en les cambres humides seran de la classe 2.
-PAVIMENT EXTERIOR:
El paviment de les zones exteriors és de rajola de morter de 30x45 cm. sense esmaltar colꞏlocat amb morter mixt
1:2:10, sobre solera de formigó armat.
RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT
Els paviments, escales i rampes exteriors en general seran de classe 3.
02 INSTALꞏLACIONS. DESCRIPCIÓ GENERAL
2.1 Salubritat
-SANEJAMENT VERTICAL I HORITZONTAL:
Es fa amb canonada de PVC, amb diàmetres de 125 i 110 mm. per als desguassos dels aparells sanitaris i cambres
humides provinents de la planta superior i que s'han de reconduir.
El desguàs dels aparells de sanejament a disposar en la planta soterrani, com prové en tot cas d'un aparell de
trituració i bombament, es realitzarà amb canonada de 32 mm. d'acer per als espais en que quedi vist i de PVC per
als trams que transcorri ocult en trasdossat o falç sostre.
La xarxa de sanejament es connectarà al desguàs actualment disposat, conformat per canonada de PVC de 125 cm.
-FUMS I GASOS:
Les canonades de ventilació forçada dels banys interiors es realitza amb tub de 110 mm. de PVC i es disposarà de
extractors forçats d'aire en el sostre de les cambres higièniques.
2.2 Electricitat
La instalꞏlació elèctrica de partirà de la caixa de comptadors disposada a la façana, disposarà de derivació individual
fins a la caixa general de protecció i comandament situada en armari disposat per a tal efecte, des d’on sortiran les
línies que alimentaran els diferents punts. Es preveurà un conductor de cable nu 1x4 mm2 de presa de terra.
El grau d’electrificació de l’equipament és elevada, i es preveu la realització d’una escomesa trifàsica per tal de donar
servei a la maquinària de condicionament tèrmic i renovació d'aire.
2.3 Comunicacions
-ANTENA:
Disposició de rosetes de connexió TV/Satèlꞏlit en els llocs on es grafia, partint de la derivació a realitzar des de
l'escomesa general a l'edifici disposada en planta soterrani. La antena actualment disposada en planta coberta es
considera apta per a abastar l'ampliació de la xarxa actual. En cas necessari es disposarà d'un amplificador de
senyal.
-TELEFONIA:
Disposició de rosetes tipus RJ-45 en aquells emplaçaments on es grafia, en previsió de subministrament de línia
telefònica, fax i xarxa de dades, amb línies unificades en RAC o servidor, segons cada zona d’ús.
-CIRCUIT DE GRAVACIÓ INTERN:
Atès el règim d'ús d'horari obert que es planteja, s'estima necessària la disposició d'un circuit tancat de gravació
interior per tal de realitzar un mínim control de les instalꞏlacions. S'informarà als usuaris de la disposició d'aquesta
instalꞏlació amb les indicacions gràfiques oportunes.
2.4 Ventilació
La renovació d’aire interior és realitzada per als petits volums mitjançant finestres i balconeres disposada a l’efecte en
cada espai habitable. La renovació estàtica de l’aire interior es realitzarà mitjançant la permeabilitat de la fusteria.
Es disposarà un recuperador d'aire disposat en paralꞏlel a la instalꞏlació de climatització de manera que la renovació
d'aire es faci efectiva per la mateixa instalꞏlació d'impulsió i retorn disposada per a la climatització del recinte.
Es garantirà una renovació d'aire de un cabal mínim d'aire exterior de ventilació de 12.50 dm3/s. i per al control de la
efectivitat i rendiment de la instalꞏlació es disposaran detectors de control presencial per infrarojos.
2.5 Climatització
Es disposarà d'una màquina d'aerotèrmia de potència màxima acumulada de 67.90 kW per a calefactació i
climatització dels espais interiors disposada en l'espai sota escala exterior segons indicacions de la documentació
gràfica. Amb aquesta disposició es garanteix la ventilació de la maquinària a disposar i un fàcil accés a les mateixes
alhora que resten preservades de la intempèrie i el vandalisme. D'altra banda, amb aquesta disposició es garanteix un

recorregut mínim de les canonades d'impulsió i retorn fins a l'interior de l'equipament.
Es disposaran els conductes necessaris de xapa galvanitzada de 0.7 mm., amb boques d’aspiració i impulsió, caixes,
filtres i extractors. Es colꞏlocaran termòstats en les sales principals per a regular la ocupació parcial dels diferents
espais definits en el programa funcional.
2.6 Fontaneria i aparells sanitaris
Els aparells sanitaris seran de color blanc de tipus suspès. Les aixetes es disposaran del tipus monocomandament.
La xarxa de distribució interior es realitzarà amb canonada de coure recuit, soldat per capilꞏlaritat. La xarxa d’aigua
calenta es protegirà amb camisa aïllant i transcorrerà sempre per sobre de la xarxa d’aigua freda. Les aixetes es
disposaran del tipus monocomandament amb tancament de bola.
Instalꞏlació de canonades per al subministrament d'aigua als punts requerits. Canalització d'aigua freda amb tub
multicapa de 26. Disposició de claus de pas en cambres humides i en cada aparell sanitari.
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CARACTERÍSTIQUES DE L'ESTRUCTURA I SOLICITACIONS
SITUACIÓ. EXPEDIENT. DATA. PROMOTOR
PLANTA SEMISOTERRANI. SALES D'ESTUDI.
SANT LLORENÇ D'HORTONS
Superfícies de càlcul:
ELEMENT
FONAMENTS (Urbanització exterior)
MURS CONTENCIÓ (Urbanització exterior)
TOTAL SUP. ESTRUCTURA

SUPERFÍCIE
12.75 m²
25.50 m²
38.25 m2

DEFINICIÓ i JUSTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
La estructura s'ha conformat amb murs de formigó que recolzen sobre sabates corregudes també de formigó. El càlcul
realitzat pels elements de reforç de l'estructura on s'actua, serà vàlid per qualsevol tipus d'estructura de la mateixa dimensió
(formigó armat, bloc de formigó armat).
SOLꞏLICITACIONS HORITZONTALS: EÒLIQUES i SÍSMIQUES (CTE DB-SE-AE i NCSE-02)
ACCIÓ EÒLICA (CTE DB-SE-AE)
L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a la superfície exposada,
amb l’expressió que s’exposa a continuació:
qe = qbꞏceꞏcp
On:
qb És la pressió dinàmica.
ce És el coeficient d'exposició.
cp És el coeficient eòlic o de pressió.
Per la tipologia i característiques de l’edfici en qüestió s’agafaran els valors simplificats segons l’article 3.3 del CTE-DB-SEAE (sempre que es puguin aplicar, en cas contrari es farà el càlcul complert). Aquests valors que es detallen a
continuació, seran els que s’utilitzaran pel càlcul i/o s’introduiran en el programa de càlcul de l’estructura:
- Altura de l’edifici: fins a 8 plantes
- Dimensions de l’edifici: segons plànols d’arquitectura
- Situació topogràfica: zona urbana en general
Alçada de l'edifici: fins a 8 plantes
- Pressió dinàmica: W= 0,52 kN/m2 (no simplificat zona C; Velocitat vent: 29 m/seg)
- Coeficient d’exposició: 2
- Coeficient d’eòlic o de pressió:
Esveltesa de l’edifici (h/b)
>0,25 0,50
0,75
1,00
0,70
0,70
0,80
0,80
Coeficient eòlic de pressió(Cp)
-0,30
-0,40
-0,40
-0,50
Coeficient eòlic de succió(Cp)

1,25
0,80
0,60

≤5,00
0,80
0,70

JUSTIFICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02
El present projecte, en tractar-se d’una reforma d’ una edificació existent, justifica el compliment a la norma sismoresistent
NCSE-02 en el corresponent projecte de l’edificació.
En compliment del RD 997/2002, de 27 de setembre, o s’aprova la norma de construcció sismoresistent part general i
edificació (NCSE-02). On aplicant els següents paràmetres:




MUNICIPI: SANT LLORENÇ D'HORTONS
CLASSIFICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ (segons el l’1.2.2 de la NCSE-02): NORMAL
(ab) acceleració sísmica bàsica segons Annex 1 de NCSE-02: < 0,04g

Segons el Capítol 1 en el punt 1.2.3. de la Norma sismoresistent NCSE-02 la norma no es d’aplicació en les següent
situacions:

Les construccions de importància moderada.

Les edificacions de importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica (ab) sigui inferior a 0,04g,
essent g la acceleració de la gravetat.

En les construccions de importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre ells en totes les direccions quan
l’acceleració sísmica bàsica (ab) sigui inferior a 0,08 g. No obstant, la Norma serà de aplicació en els edificis de
més de 7 plantes si la acceleració sismica de càlcul (ac) es igual o major de 0,08g
Pel que resolem que degut a que tenim AC de 0,04g la fonamentació s’ha arriostrat en totes les direccions i en els forjats
no tenim elements sense lligar, essent una obra inferior a 7 plantes i una AC inferior a 0,08g es dona el compliment de la
norma en aquesta construcció.
SOLꞏLICITACIONS ESPECIALS, TÈRMIQUES O REOLÒGIQUES
Per estar l’edificació subdividida en unitats de longitud menors de 40m, no s’introdueixen en l’estructura els efectes produïts
per l’acció tèrmica, ni els reològics.

CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS ESTRUCTURALS
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT
-FORMIGÓ:
Resistència característica als 28 dies: 25 N/mm2
Resistència característica als 7 dies: 17.5 N/mm2
Tipus de ciment RC-03: CEM I, 32.5
Tipus d’ambient (agressivitat): fonaments IIa, resta obra I
Classe d’àrid: palet de riu
Tamany màxim de l’àrid: 16 mm.
Additius:No s’admeten sense l’autorització de la Direcció Facultativa.
Dosificació per metre cúbic:
Ciment: 275 Kg/m³.
Aigua: 180 Kg/m³.
Sorra: 635 Kg/m³.
Grava: 1275 Kg/m³.
Docilitat:Consistència tova (denominació B)
Assentament en con d’Abrams: 7+1cm.
Compactació: per vibrat normal.
Control del formigó: Normal.
Número de sèrie de provetes per assaig: 1 sèrie.
Número de provetes per sèrie: 6 unitats.
Freqüència d’assaigs: cada unitat de formigonat.
Tipus de provetes: cilíndriques,de d=15cm. h=30cm
Edat de ruptura:2 unitats a 7 dies
2 unitats a 28 dies
2 unitats a reserva
Assaig sistemàtic de con d'Abrams.Tolerància ±1cm
-ACER:
Tipus: B 500 SD
Límit elàstic: 500 N/mm2
Control de l’acer: Normal
Coeficient de minoració: 1,15
Resistència de càlcul de les barres: 443,5 N/mm2
-MALLES ELECTROSOLDADES
Designació B 500 SD
Límit elàstic: 500 N/mm2
AENOR certifica amb conformitat a normes i en aquest cas segons la norma UNE 36092:1996 “Mallas electrosoldadas de
acero para armaduras de hormigón armado”, que no considera les xarxes amb diàmetres inferiors a 5mm.
Des de l’1 d’abril de 1997 els fabricants de xarxes electrosoldades en possessió de marca “N” d’AENOR empren diàmetres
a partir de 5mm. Com a referència a les noves xarxes electrosoldades amb capes de compressió en sostres normals, en
substitució de les antigues es poden considerar:
Sostres unidireccionals: 200*200*5*5mm., 150*300*5*5mm
Sostres bidireccionals: 200*200*5*5mm., 150*150*5*5mm
MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
MAONS
Tipus de maons RL-88: perforat
Classe de maons RL-88: NV
Resistència a compressió: 15 N/mm2
MORTERS
Tipus de ciment RC-03: CEM I, 32.5
Tipus de calç: ----Tipus de sorra (rodat/matxucat): natural
Tamany màxim de la sorra: 2,5 mm
Additius: ----------Tipus de morter: M-40
Resistència a compressió: 4.0 N/mm2
Plasticitat: gras
Dosificació: 1:0:6

MURS
Classe de mur: aparellat
Tipus de paredat: a trencajunt
Resistència de càlcul de la fàbrica: 2.2 N/mm2
ACCIONS
Cas de càrrega: I
Coeficients de ponderació: 1,60
ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
Els acers emprats compleixen la Norma CTEDB-SE-A.
Característiques mecàniques dels acers:
RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓ (KG/MM2)
LÍMIT DE FLUÈNCIA MÍNIM (KG/MM2)
ALLARGAMENT DE RUPTURA(%)

(S275-JR)
42-50
26
22

Com a valors habituals de càlcul les constants elàstiques de l’acer són:
Mòdul d’elasticitat E= 2.100.000 Kp/cm2
Mòdul de rigidesa G = 810.000 Kp/cm2
Coeficient de Poisson V = 0,30
Coeficient de dilatació t= 1,2 x 10-5 m/m Cº
La modificació d’aquestes dades haurà de ser aprovada de forma expressa per la Direcció Facultativa.

ELEMENTS ESTRUCTURALS
DEFINICIÓ DEL PROCÉS DE CÀLCUL (SEGONS CTE DB-SE; EHE; EFHE; CTE DB-SE-F i CTE DB-SE-A)
FORMIGÓ ARMAT
La determinació de les solꞏlicitacions s’ha realitzat segons els principis de la Mecànica rotacional, complementats per les
teories clàssiques de la Resistència de Materials i de l’Elasticitat.
D’acord amb la Norma CTE DB-SE 1 i 2 amb també va la EHE (Art.49), el procés general de càlcul emprat és el dels
estats límits (E.L.U. de trencament. Formigó), en què es tracta de reduir a un valor suficientment baix la probabilitat que
s’assoleixin aquells estats límits que posen l’estructura fora de servei.
Les comprovacions dels estats límits últims (equilibri, esgotament o trencament, inestabilitat o guerxament, adherència,
ancoratge i fatiga) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb accions majorades i propietats resistents dels materials
minorades, mitjançant una sèrie de coeficients de seguretat.
Les comprovacions dels estats límits d’utilització (fissuració i deformació) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb
accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels materials de servei (sense minorar).
Per al càlcul dels forjats, s’ha adoptat el diagrama d’envolvents plàstiques de moments flectors, d’acord amb la Norma CTE
DB-SE 1 i 2 amb també EFHE.
Les seccions de formigó es calculen considerant el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució
parabòlica-rectangular, seguint la teoria dels dominis de la deformació, dins el càlcul de ruptura.
ARMAT DE SECCIONS
Per al dimensionat de les seccions de formigó s’empra el mètode de la paràbola-rectangle. Es respecten les quanties
mínimes exigides per CTE DB-SE 1 i 2 amb també la Instrucció EHE (Art. 42.3.5).
El procés general d’armat es basa en l’elecció, dins la taula corresponent, d’un màxim de tres paquets d’armat que
cobreixen en cada punt la quantia necessària.
ESFORÇ TALLANT
S’acompleixen els límits del CTE DB-SE 1 i 2 amb també la Instrucció EHE (Arts. 44 i 52.5).
ANCORATGES DE LES ARMADURES
S’empren les longituds d’ancoratge corresponents a l’Article 66.5 de la Instrucció EHE, tenint en compte les reduccions: As
necessària/ As real i calculant per a cada paquet d’armadures el màxim d’envolvent de les longituds d’ancoratge
necessàries per a cada moment que cobreix.
MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
D’acord amb la Norma CTE DB-SE-F, el càlcul de les solꞏlicitacions s’ha realitzat pels mètodes generals de la Resistència
de Materials.
Per a cada element s’ha comprovat que la tensió ponderada general resultant i la tensió ponderada local en les àrees de
recolzament no superen la resistència de càlcul especificada.
A més, s’han realitzat les comprovacions relatives a l’estabilitat del conjunt, tenint en compte els esforços horitzontals, i en
el càlcul de la fonamentació s’han considerat les excentricitats de les càrregues produïdes per aquest tipus d’esforços.
ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
D’acord amb la Norma CTE DB-SE 1 i 2 amb també el CTE DB-SE-A, el procés general de càlcul emprat és el dels estats
límits (E.L.U. de trencament. Acer laminat), en què es tracta de reduir a un valor suficientment baix la probabilitat que
s’assoleixin aquells estats límits que posen l’estructura fora de servei.
Les comprovacions dels estats límits últims (equilibri, esgotament o trencament, inestabilitat o guerxament, adherència,
ancoratge i fatiga) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb accions majorades i propietats resistents dels materials
minorades, mitjançant una sèrie de coeficients de seguretat.
Les comprovacions dels estats límits d’utilització (fissuració i deformació) es realitzen per a cada hipòtesi de càrrega, amb
accions de servei (sense majorar) i propietats resistents dels materials de servei (sense minorar).

TIPUS DE CONTROL, COEFICIENTS DE SEGURETAT ADOPTATS() I COEFICIENTS DE COMBINACIÓ()
Nivell de control de l’estructura: NORMAL.
Per el càlcul de les fletxes dels elements sotmesos a flexió, s’han tingut en compte tant les deformacions instantànies com
les diferides, i s’han considerat els moments d’inèrcia equivalents de les seccions fissurades.
Els límits de deformació vertical (fletxes) de les bigues i dels forjats, establerts per la compatibilitat de deformacions dels
diferents elements estructurals i constructius, son els que assenyala al CTE DB-SE 1 i 2 la norma EFHE.
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:


Amb coeficients de combinació


j 1



Gj

Gkj   Q1 p1Qk1    Qi  aiQki
i >1

Sense coeficients de combinació


j 1

Gj

Gkj    QiQki
i1

On:
Gk Acció permanent
Qk Acció variable
G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
(i >1)
p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
(i >1)

Per a cada situació de projecte i estat límit, els coeficients a utilitzar seran:


E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-CTE
Persistent o transitòria sense sisme
Coeficients parcials de
seguretat ()
Desfavorable

Principal (p)

Acompanyament (a)

1.50

1.00

1.00

1.60
1.60
1.60

1.00
1.00
1.00

0.70
0.60
0.50

Favorable
Càrrega permanent
1.00
(G)
Sobrecàrrega (Q)
0.00
Vent (Q)
0.00
Neu (Q)
0.00
Sisme (A)


Coeficients de combinació ()

E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A
Persistent o transitòria sense sisme
Coeficients parcials de
seguretat ()
Favorable
Càrrega permanent
0.80
(G)
Sobrecàrrega (Q)
0.00
Vent (Q)
0.00
Neu (Q)
0.00
Sisme (A)



Coeficients de combinació ()

Desfavorable

Principal (p)

Acompanyament (a)

1.35

1.00

1.00

1.50
1.50
1.50

1.00
1.00
1.00

0.70
0.60
0.50

Desplaçaments
Accions variables sense sisme
Coeficients parcials de
seguretat ()
Favorable
Desfavorable
Càrrega permanent
1.00
(G)
Sobrecàrrega (Q)
0.00
Vent (Q)
0.00
Neu (Q)
0.00
Sisme (A)

1.00
1.00
1.00
1.00

MECÀNICA DEL SÒL
DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA TIPOLOGIA DE FONAMENTACIÓ
S’ha projectat una fonamentació amb sabates aïllades o corregudes i riostres de formigó, sota els pilars o pantalles o murs
de contenció, dimensionats d’acord a les característiques del terreny i a les càrregues en base dels diferents suports que
ens trobem en l’obra, segons les consideracions de càlcul (combinacions de càlcul i factors de seguretat) del CTE DB-SEC.
En el plànol de fonaments es defineixen totes les dimensions dels elements de fonamentació, així com els diferents detalls
de muntatge del elements de fonamentació.
ESTUDI GEOTÈCNIC
No se'n disposa i es preveu atenent les característiques de l'edifici confinant la disposició d'una fonamentació superficial.
TENSIÓ DE TREBALL DEL TERRENY
A partir dels valors obtinguts en assaigs pressiomètrics, i en aplicar la formulació de Mènard pel càlcul de la capacitat
mecànica, amb un factor de seguretat F=3, es considera un tensió de treball admissible del terreny de 0,2N/mm² per a les
sabates aïllades i de 0,2N/mm2 per a la sabata correguda.
NIVELL FREÀTIC
NUL.
AGRESSIVITATS DEL TERRENY O AIGUA RESPECTE AL FORMIGÓ
AGRESSIVITAT TERRENY – FORMIGÓ:
AGRESSIVITAT AIGUA – FORMIGÓ:

Pendent de geotècnic
Pendent de geotècnic

CERTES SITUACIONS ATÍPIQUES
Res fa pensar la presencia de situacions atípiques segons s’observa en l'edifici confinant.

REFERÈNCIA A LES NORMATIVES EMPRADES
ACCIONS
Per al càlcul de les solꞏlicitacions, s’han considerat, com accions característiques, les establertes en les normes CTE DBSE-AE i NCSE-2002.
TERRENY
Per a l’estimació de les pressions admissibles sobre el terreny i les empentes produïdes per aquest sobre la fonamentació,
s’ha seguit l’especificat en els capítols CTE DB-SE-AE i CTE DB-SE-C.
CIMENT
Els ciments que s’empraran en l’execució dels elements estructurals acompliran l’especificat en la “Instrucción para la
Recepción de Cementos RC-03”.
FORMIGÓ ARMAT
El disseny i càlcul de la fonamentació i/o l’estructura s’ajusten en tot moment a allò establert a les normes CTE DB-SE-1 i 2
amb la EHE i EFHE, i la seva construcció es realitzarà d’acord amb l’especificat en ambdues normes.
MURS DE FÀBRICA DE MAÓ
El disseny i el càlcul dels murs resistents d’aquesta estructura s’ajusten en tot moment a l’especificat en la norma CTE DBSE-1 i 2; i CTE DB-SE-F.
Els maons emprats en els murs acompleixen l’especificat en el “Pliego General para la Recepción de Ladrillos Cerámicos
RL-88”.
ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
El disseny i càlcul dels diferents elements que formen el conjunt de l’estructura de principal del forjat colꞏlaborant s’ajusten
en tot moment a l’establert a la CTE DB-SE-1 i 2; i CTE-DB-SE-A i la seva construcció es realitzarà d’acord amb
l’especificat en aquesta.
CONSIDERACIONS DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
S’insistirà que els processos constructius s’adequaran a les normes vigents i particularment pel que fa a:
- Ancoratges.
- Recolzaments.
- Ritme d’apuntalament i desencofrat.
- Velocitat de formigonat.
- Curat de formigons.
- Control de carregaments dels tancaments en els forjats.
- Càrregues degudes al mateix procés de construcció.
- Fases construcció
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8.2 PLEC DE CONDICIONS DE L'ESTRUCTURA
Les normes contingudes en aquest Plec i documentació del Projecte, es complementaran amb el que disposa el
"Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960." del Ministeri de l’Habitatge, el "Pliego
de Condiciones Generales de Indole Facultativa"' i el "Pliego de Condiciones Generales de la Edificación -Facultativas
y Económicas" (1989), aprovat pel Consell Superior dels Colꞏlegis d'Arquitectes d'Espanya.
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Tindrà caràcter de Plec de Condicions tècniques generals per a tots els aspectes que puguin no estar contemplats en
eI Plec Particular la següent NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT:
PROJECTE i DIRECCIÓ
Normas para la redacción de proyectos i Dirección de obras de edificación. Decret 462/71 BOE 24-3-71).
ACCIONS
Norma NBE-AE/88, Acciones en la edificación R.D. 1370/1988 de 11 de noviembre (BOE 1988-17-11).
Norma sismorresistente PDS-1/1974-Parte A. Decreto 3209/1974 de 30 de agosto (BOE 1974-11-21).
Norma sismeresistent NCSE-94.
CIMENT
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). RD 823/1993 de 28 de mayo
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de
obras y productos prefabricados. RD 1313/1998, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía (BOE 1988-11-04).
Modificación de las Normas UNE del Anexo al RD 1313/1988, de 28 de octubre.
Orden de 28 de Junio de 1989, del M° de Relaciones con las Cortes y la Secretaria del Gobierno (BOE 1989-06-30).
UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó. O. 12-4-85(DOG 3-5-85).
ESTRUCTURES: FORJATS
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. RD 1630/1980, de 18 de julio, de la
Presidencia del Gobierno (BOE 1980-08-08).
Modelos de fichas técnicas a que se refiere el RD anterior, sobre la autorización de uso para la fabricación y empleo
de elementos resistentes para pisos y cubiertas. Orden de 29 de noviembre de 1989, del M°. de Obras Públicas y
Urbanismo (BOE 1989-12-16).
Alambres trefilados, lisos y corrugados para mallas electro soldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado.
RD 2702/1985 de 18 de diciembre, del M°. de Industria y Energía (BOE 1986-02-28).
Instrucción para la ejecución y el proyecto de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado EF-88. RD
824/1988, de 15 de Julio, del M°. de Obras Públicas y Urbanismo (BOE 1988- 11-25).
ESTRUCTURES D'ACER
Norma NBE EA-95 Estructuras de acero en edificación. Se refunden y ordenan en esta norma la serie completa de
normas relativas a estructuras de acero NBE-MV 102 a NBE-MV 111. RD 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE
18-1-96)
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre de la Comisión Permanente del
Hormigón creada al amparo del Decreto 2987/1968 de 20 de Septiembre y reestructurada conforme a lo dispuesto en
R.D. 1177/1992 de 2 de Octubre.
ESTRUCTURES DE PARETS DE FÀBRICA DE MAÓ
Norma NBE FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. RD 1723/1990 de 20 de diciembre, del M°. de Obras
Públicas y Urbanismo.(BOE 1991-01-04).
Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción. Orden de 27
de Julio de 1888, del M°. de Relaciones con las Cortes y la Secretaria del Gobierno (BOE 1988-08-03).
CONTROL
Control de qualitat en l’edificació. D. 375/88 (DOG: 25-12-88). Correcció d'errors (DOG: 13-1-89). Desplegament
(DOG: 24-2 89, 11-10-89 i 22-6-92).

CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
FORMIGÓ ARMAT
ClMENT
S’especifica en la memòria i en els plànols de l’estructura la qualitat del ciment a emprar. Si es desitja modificar la
seva categoria, haurà de ser amb l’autorització de la Direcció Facultativa.
En cap cas s'admetran ciments de resistència inferior a 350 Kg/cm2.
El fabricant lliurarà, si li es solꞏlicitada, una còpia dels resultats de les anàlisis i els assaigs corresponents a la
producció de la jornada a la qual pertanyi la partida servida.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE DEL CIMENT
El ciment no arribarà a l’obra excessivament calent, no superant, si s'ha de manipular a mà, cap dels dos límits
següents:
-40 ºC.
- temperatura ambient +5 ºC. Si s’ha de manipular mecànicament, no superior als 70ºC.
En cas contrari, caldrà comprovar, abans d'emprar el ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar un
fals adormiment.
S’emmagatzemà en llocs ventilats i defensat de l'intempèrie i de la humitat del terra i parets.
Donat que un període t'emmagatzemen prolongat solen presentar-se caigudes de resistència del ciment, si supera al
d'un mes es comprovarà que les seves característiques siguin encara les adients, mitjançant els corresponents
assaigs d'adormiment.
ARMADURES
S’especifica en la memòria i en els plànols de l’estructura el tipus d’armadura a emprar.
Les armadures per al formigó seran d'acer i estaran constituïdes per:
- barres corrugades
- malles electrosoldades
però sempre s'utilitzarà el tipus especificat en el projecte, no admetent cap canvi en el tipus d'acer.
S’haurà de comprovar que la secció equivalent de cada barra no sigui inferior al 95% de la secció nominal en
diàmetres no més grans de 25 mm. ni al 96% en diàmetres superiors.
En les barres corrugades es comprovarà que en la seva autorització d’ús figuri el límit de la variació geomètrica dels
ressalts. Aquesta característica serà verificada en el control d’obra.
Es realitzaran assaigs de doblat senzill a 180 graus i de doblat - desdoblat a 90 graus i no s’acceptarà l’aparició
d’esquerdes.
Les barres hauran de portar gravades les marques d’identificació pertinents, evitant utilitzar acers que, encara que
tinguin el mateix límit elàstic, siguin de diferent marca en un mateix element.
El fabricant haurà d’advertir sobre l’aptitud de l’acer pel seu soldeig.
FORMIGONS COMPOSICIÓ I CONDICIONS
En la memòria (apartat 3) del projecta s'especifica la composició escollida per la preparació de la mescla, així com les
condicions de resistència a la compressió, la seva docilitat, tamany màxim de l'àrid.
Totes les amassades que es realitzin hauran de complir aquestes condicions.
Es concretaran també els nivells de control i d'execució de mostres per l'assaig.
El ió clor total aportat per els components serà no més gran del 0.4 por 100 del pes del ciment quan es tracti d'obres
de formigó armat, excepte justificació especial de que no altera perjudicialment les propietats exigibles al formigó i a
les armadures, ni a curt ni a llarg termini.
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
S’especifica en la memòria (apartat 3) i en els plànols de l'estructura les característiques mecàniques exigibles al
formigó.
La resistència característica del formigó es refereix a cada unitat d'amassament, obtenint el seu valor a partir dels
resultats dels assaigs a compressió realitzats sobre provetes cilíndriques de 15 cm. de diàmetre i 30 cm. d'alçària, de
28 dies de edat, fabricades a partir de l'amassament, conservades segons el mètode d'assaig indicat a la UNE 7240 i
trencades per compressió segons el mètode d'assaig indicat a la UNE 7242, en nombre no inferior a dos unitats.
Com orientació convé trencar un grup de provetes als 7 dies, reservant-se un grup d'elles com a comprovació per
cada cas de forta dispersió en els resultats.
Mai s'admetran, ni amb formigons en massa, resistències característiques inferiors a 125 Kg/cm2.
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El Plec de Condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de
control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 28/ de
desembre/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989 i ampliat per l’Ordre del 16 d’abril de 1992 (DOG
22 de juny de 1992).
-L'Arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de
qualitat a realitzar que siguin necessaris per la correcta execució de l'obra. Aquests controls seran, com a mínim, els
especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l'Arquitecte consideri precisos per
la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els establerts
legalment, variant la definició dels lots o el nombre d'assaigs I proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o

l'aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel Promotor, el Constructor i la resta de la Direcció
Facultativa.
-L'Arquitecte tècnic o Aparellador que intervingui en la Direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions
contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al
Promotor.
En el programa de control de qualitat s'haurà d'especificar els components de l'obre que cal controlar, les classes
d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que
vagin a càrrec del Promotor.
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del
contingut del projecte.
-Aniran a càrrec del Promotor/Propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l'obre, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en
què es produeixi la seva acreditació.
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim
de 3 dies des del moment en què es van encarregat. A tal afecta el Promotor/Propietari es compromet a realitzar les
gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d'aconseguir el compliment puntual
dels laboratoris i d'altres persones contractades a l'efecte.
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del
Promotor/Propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o
part dels treballs d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot
comprometre la qualitat de l'obra executada.
-El Constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat, restant facultat el Propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment o compliment
defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.
AIGUA PER PASTAR
L'aigua que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó haurà d'estar sancionada per la pràctica. En cas de dubta, es
realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons s'indica a l'article 27 de l’EHE.
En el cas que no quedi expressament indicat, l'Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ D’AIGUA
Documentals:
-Es justificarà, per part del Constructor, que l'aigua utilitzada compleixi les condicions exigides en l'article 27 de l'EHE
(mitjançant assaigs de laboratori).
Assaigs de laboratori:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori
homologat, amb els criteris d'acceptació indicats a l'article 27 de l'EHE:
-Determinació de l’exponent d’hidrogen pH (UNE 7234/71)>= 5
-Determinació de substàncies solubles (UNE 7130/58)<=15 grs/l
-Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58)<= 1gr/l en general <=5 grs/l per ciments SR
-Determinació del ió - clor (UNE 7178/60) (<= 1gr/l per a formigó pretensat, <= 3grs/l per a formigó armat
-Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132/58) 0
-Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) <= 15 grs/l
ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ
L'àrid que s'utilitzarà en l'elaboració del formigó tindrà les característiques que s'especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir:
Tamany màxim de l'àrid: 15 mm.
-Quan no hi hagi experiència prèvia d'ús es realitzaran assaigs d'identificació en laboratori, segons s'indica a l'article
28.3 de l'EHE.
-Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent.
En el cas que no quedi expressament indicat, l'Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l'obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DELS ÀRIDS
Documentals:
-Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l'albarà
-Es justificarà, per part del Constructor, que l'àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 25.3 de l'EHE
(mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia).
-En el cas d’utilitzar escòries. siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos

ferrosos, segons s'indica a l’article 28.1 de l’EHE.
Operatius:
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors.
Assaigs de Laboratori
En el cas de dubta raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat, amb els criteris d’acceptació indicats per:
-Estabilitat d'escòries siderúrgiques (EHE art. 28.1)
-Tamany màxim/mínim de l’àrid (UNE 7050/85) (EHE art. 28.2)
-Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE art. 28.3.3)
-Compostos de sofre (UNE 7245/71 i 83120/88) (EHE art. 28.3.1)
-Terrons d’argila (UNE 7133/58) (EHE art. 28.3.1)
-Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE art. 28.3.1)
-Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE art. 28.3.1)
-Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE art. 28.3.1)
-Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX) (EHE art. 28.3.1)
-Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE art. 28.3.2)
-Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/97) (EHE art. 28.3.2)
-Absorció d’aigua en àrids (UNE 83133/90 i UNE 83134/90) (EHE art.28.3.2)
-Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE art.28.3.2)
-Reactivitat dels àrids de naturalesa calcàrea (UNE 146508/99 EX) (EHE art. 28.3.1)
-Clorurs referits a l’àrid sec (UNE EN 1744-1/99) (EHE art. 28..1)
CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ
El ciment que s'utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en el “Instrucción para la recepción de cementos”
(RC-97) i que, en resum, són els següents:
Per formigó en massa:-Ciments comuns (UNE 80301/96)
-Ciments per a usos especials (UNE 80307/96)
Per formigó armat:-Ciments comuns
Per formigó pretensat:-Ciments comuns del tipus CEM I i CEM II / A-D
Distintiu de qualitat: amb segell oficialment homologat
Altres característiques:
-Criteris de definició de partida, lot i mostra: a definir per l’Aparellador o Arquitecte tècnic segons les indicacions dels
articles 5.a i 5.b de la RC-97.
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE CIMENTS
Documentals:
-Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà i el full
de característiques, els quals contindran totes les dades indicades en l’article 5.b.1 del RC-97.
Operatius:
-Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE.
-Es comprovarà, per a cada partida que la forma de subministrament s’ajusta a les indicacions de l’article 26.2 de
l’EHE i dels articles 5.a i 5.b.2 del RC-97.
-En el cas de no disposar de segell oficialment homologat, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs
de recepció i referents a pèrdua al foc, residu insoluble, principi i final d’adormiment, resistència a compressió i
estabilitat de volum, segons s’indica en l’article 6 del RC-97.
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:
-Pèrdua al foc (RC-97, taula 4 i art 3.b)
-Residu insoluble (RC-97, taula 4)
-Principi i final d’adormiment (UNE 80102/88) (RC-97, taula 3)
-Resistència a compressió (UNE 80101/88 o 80116/86) (RC-97, taula 2)
-Estabilitat de volum (UNE 80102/88) (RC-97, taula 3)
-Proporció de triòxid de sofre (RC-97, taula 4)
-Proporció de clorurs (UNE 80240/86) (RC-97, taula 4)
-Proporció de sulfurs (RC-97, taula 4)
-Proporció d'òxid d’alumini (UNE 80215/88) (RC-97, taula 4)
-Putzolanicitat a 8 o 15 dies (UNE 80280/88) (RC-97, taula 4)
-Calor d’hidratació (UNE 80118/86) (RC-97, art 3.a)
-Índex de blancor (UNE 80117/87) (RC-97, art 3.b)
-Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) (RC-97, taules 1,5,6 i 7)
-Finor de molta (UNE 80107/86 o 80108/86)
-Pes específic real (UNE 80103/86)
-Humitat (UNE 80220/85)
-Contingut de putzolana (UNE 80261/86) (RC-97, taula 1)

-Cendres volants (UNE 80262/87) (RC-97, taula 1)
-Escòries siderúrgiques (UNE 80263/85) (RC-97, taula 1)
-FilIer càlcic (RC-97, taula 1)
-Diòxid de carboni (UNE 80241/86)
-Titani (UNE 80228/88)
-Determinació dels compostos en ciments de més de tres components (UNE 80265/88) (RC-97, taules 1 i 5)
ADDITIUS PER A FORMIGÓ
Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó, s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes del
ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de
condicions, pressupost i plànols. És a dir:
Tipus d’additiu: plastificant o superfluidificant
Proporció: segons recomanació del fabricant
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls adients:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ D’ADDITIUS
Els additius utilitzats en l’elaboració del formigó s’acolliran a les prescripcions i assaigs recollits als articles 29 i 81.4
de l’EHE.
ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ. CENDRES VOLANTS
Solsament s’admetrà la utilització de cendres volants o fum de silici com a addicions i es farà servis sempre ciment
del tipus CEM-I. En estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà del 35% del pes del ciment i la
quantitat de fum de silici no excedirà el 10% del pes del ciment.
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ D’ADDICIONS
Documentals:
-Si la central no disposa de segell oficialment homologat, es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada
procedència diferent..
-Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’addició no conté compostos químics que puguin afavorir la
corrosió de les armadures, segons s’indica als articles 29.2.1 i 29.2.2 de l’EHE.
Operatius:
-Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.
Assaigs de Laboratori:
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori
homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi:
-Cendres volants :
Anhidirid Sulfuric (SO) (UNE EN 196-2/96)
Clorurs (Cl-) (UNE 80217/91)
Oxid de calci lliure (UNE EN 451-1/95)
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96)
Finura (UNE EN 451-2/95)
Index d’activitat (UNE EN 196-1/96)
Expansió pel mètode de les agulles (UNE EN 196-3/96)
-Fum de silici:
Oxid de silici (SiO) (UNE EN 196-2/96)
Clorurs (Cl-) (UNE 80217/91)
Pèrdua bde foc (UNE EN 196-2/96)
Index d’activitat (UNE EN 196-1/96)

FORMIGÓ PREFABRICAT EN CENTRAL
El formigó que s'utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera i tindrà es característiques que
s'especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. Es a dir:
-Tipus d’element de formigó: TOTS
Resistència:25 N/mm2
Consistència: TOVA (entre 5 i 8 cm. con d’Abrams)
Mida màxima del granulat: 20 mm.
Tipus de ciment: CEM I - 32.5
Relació màxima aigua/ciment: 0.60
Recobriments mínims: 25 mm. elements protegits o interiors
35 mm. Formigó exposat a l’exterior
Temps màxim de pastada: 45 min.
Altres característiques: la central disposarà de laboratori propi o laboratori contractat homologat.
-Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1.5
-Control estadístic d’execució: nivell NORMAL
-Criteri de divisió de lots: seran lots independents la fonamentació, els murs de contenció, els pilars de cada planta i
cada forjat.
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessàries per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT EN CENTRAL
Documentals:
-Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, el qual
contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE.
-Es comprovarà el nivell d'homologació demanat.
Operatius:
-Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 30.6 de l’EHE.
-Es realitzaran provetes segons els articles 84,85,86,87,88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió
de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies.
-Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors.
-En el cas de formigons fabricats en una central que no disposi de laboratori propi o laboratori contractat que
compleixi amb allò establert en el R.D. 1230/89, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels components del
formigó, segons s’indica a l’article 88 de l’EHE.
-Si el formigó conté cendres volants i la central de producció no disposa de segell oficialment homologat, serà
preceptiva la realització d’assaigs previs, segons s’indica a l’article 81.4 de l’EHE.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva colꞏlocació en obra.
Assaigs de laboratori

RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ
Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria,
plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir:
Designació: B 500 SD
Diàmetres: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 i 40.
Distintiu de qualitat: segell CIETSID
Altres característiques:
-Coeficient de minoració adoptat en el càlcul: 1.15
-Control estadístic d’execució: NORMAL
-Criteri de divisió de lots: a definir per l’Aparellador o Arquitecte tècnic segons les indicacions dels articles 90.1,90.2 i
90.3 de l’EHE.
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte Tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE RODONS D’ACER
Documentals:
-Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en
el projecte.
-Es solꞏlicitarà, per a cada subministrament i tipus d’acer, el certificat de garantia del fabricant o bé l’acreditació i
vigència de segell de qualitat reconegut per l’Administració, segons s’indica als articles de l’EHE.
-En barres corrugades i malles electrosoldades es solꞏlicitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el document
d’homologació d’adherència, segons s’indica als articles 31.5 i 32.6 de l’EHE.
Operatius:
-Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les
especificacions de l’article 31.1 de l’EHE i atenint-se a les indicacions dels articles 90.1, 90.2 i 90.3 de la mateixa
norma.
-En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar que les
característiques dels ressalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat d’homologació
d’adherència, segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE.
-En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte
de verificar el gravat de les marques d’identificació (fabricant i designació), segons s’indica als articles 31.2 i 31.3 de
l’EHE.
-Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació.
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva colꞏlocació en obra.
Assaigs de laboratori
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, atenint-se sempre a les
indicacions de l’article 90 de lÈHE:
-Límit elàstic (UNE 36401/81)
-Càrrega de trencament (UNE 36401/81)
-Allargament en trencament (UNE 36401/81)
-Doblegat simple a 180ºC (EH-88, art 9)
-Doblegat - desdoblegat a 90ºC (EH-88, art 9)
-Resistència al desenganxat en malles electrosoldades (UNE 36462/80) 0
En el cas de dubte raonable, a Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori
homologat:
-Soldatge (EHE, art. 90.4)
-Adherència (EHE, art. 31.5.1)

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL
Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec
de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats en el “Pliego para la recepción de ladrillos”
(RL-88) i que en resum, són els següents:
Classe: vist en façana i no vist a la resta
Tipus: calat (perforat)
Dimensions: 29*14*5 cm.
Resistència a compressió: 15 N/mm2.
Gelaticitat: No geladiç
Distintiu de qualitat: segell INCE
-La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el
subministrament amb el seu destí a l’obra.
En el cas que no quedi expressament indicat, l’Aparellador o Arquitecte Tècnic responsable de l’obra establirà el
nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents:
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ DE MAONS
Documentals:
-Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en
el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88.
-Es solꞏlicitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de resistència a
compressió, segons s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88.
-Es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons
l’apartat 6.4 de la RL-88.
Operatius:
-Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 de la
RL-88.
-Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
-Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
-Es comprovarà la inexistència de desconxats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88.
Assaigs de Iaboratori:
En el cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori
homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon:
-Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apartat 4.1)
-Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apartat 7.2)
-Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apartat 4.2)
-Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apartat 4.2)
-Gelaticitat (UNE 67028/84)
-Massa (RL-88, apartat 7.2) (RL-88, apartat 4.2)
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REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
REFORMA PL. SEMISOTERRANI DEL CONSULTORI MUNICIPAL PER A SALES D'ESTUDI
CATALUNYA cant. GENERALITAT
SANT LLORENÇ D'HORTONS
Comarca :
ALT PENEDÉS

Obra:
Situació:
Municipi :

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

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
148,72
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
70,82
0,00
0,00
0,00
0,00

148,72

3

t

70,82 m

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

és residu:
a l'abocador
-

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

0,542

15,216

0,512

10,500

obra de fàbrica

170102

formigó

170101

0,084

19,875

0,062

7,950

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

1,104

0,066

1,380

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000
3
19,83 m

0,7556

totals d'enderroc
Residus de construcció
Codificació res

sobrants d'execució

Volum aparent

Pes/m2

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

0,7544

36,20 t

Volum aparent

0,0896

(m3)
14,4734

5,9196
5,8921
1,2701
0,6346
0,1616

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

6,5766
4,2094
1,9067
1,5706
0,2101

0,0380

0,6895

0,0285

4,6101

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

0,1950
0,2553
0,1341
0,1050

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

0,7271
1,6724
1,9197
0,2909

0,0500

(tones)
13,8780

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

totals de construcció

(m3/m2)

3
19,08 m

14,57 t

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs
Residus que contenen PCB
Terres contaminades

-

altres

especificar
especificar
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

si
si
-

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

si
si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

1,10 t

3
1,38 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

1,10 t

1,38 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades
Total

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)
0,0
0,0
85 0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

85,0

0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)
0,00
0,00
0 48
0,48
0,00
0,00
0,00
0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
84 50
84,50
0,00
0,00
0,00
84,50

0,48

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

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

Projecte
25,77
21,14
0,11
1,30
0,00
0,13
0,13

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
si
no
no
no
si

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

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

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

no

si

no

si

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

No especials Contenidor per Vidre

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

* 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:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor

TOTS

adreça

codi del gestor

PEDRERA DE L'ORDAL, SL Ctra. N-340 pk 1229,5

E-1035.08

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00
5,00
4,00
15,00
0
5,00
70,00

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

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

3

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

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

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

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

RESIDU
E
ió
Excavació

Volum
3
m (+20%)

Classificació
€/ 3
12 00 €/m
12,00

Transport
€/ 3
5 00 €/m
5,00

Terres

0,48

1010,46

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
€/ 3
€/m3
70 00 €/
5 00 €/m
70,00
5,00
4,36
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

16,42

196,98

82,08

65,66

Maons i ceràmics

23,05

276,64

115,27

92,21

-

Petris barrejats

2,57

-

12,87

-

38,61

Metalls

0,39

-

1,96

-

5,89

Fusta

2,84

34,14

14,22

11,38

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

2,26

-

11,29

-

33,87

Paper i cartró

2,59

-

12,96

-

38,87

Guixos i no especials

2,40

-

12,02

-

36,06

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

52,53

507,76

0,00

362,67

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

-

173,61

153,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.197,34 €

3
53,02 m

842,98 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

5

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les 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:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018
6 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

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

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

148,72 T

Total construcció i enderroc (tones)

Previsió final de
l'Estudi
1,02 T

49,66 T

20,00 %

39,73 T

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

1,02 T

11 euros/T

11,22 euros

39,73 T

11 euros/T

437,03 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

40,8 Tones
448,25 euros

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

NORMATIVA TÈCNICA CONTEMPLADA I D'OBLIGADA OBSERVACIÓ

Març 2017

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

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

Oficina Consultora Tècnica

Març 2017

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

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

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

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”.
(O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

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

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

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

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

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

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

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

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

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

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

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis
Instal∙lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

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

Instal∙lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

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

Instal∙lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)
Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

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

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

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

Instal∙lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal∙lacions d’il∙luminació
CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal∙lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior
de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

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

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

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

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

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
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.
UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

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

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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CONTROL DE QUALITAT
9.1
9.2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT SEGONS CTE
RELACIÓ I DEFINICIÓ DELS CONTROLS

PLA DE CONTROL DE QUALITAT SEGONS CTE

ÍNDEX
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
01. Formigó fabricat en central
02. Acer en barres o rotlles
2.1. Acer B 400 S
2.2. Acer B 400 SD
2.3. Acer B 500 S
2.4. Acer B 500 SD
03. Armadures elaborades (1) i ferralla armada (2)
3.1. Acer AP 500 S
3.2. Acer AP 500 SD
04. Armadures normalitzades (3)
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4.1. Acer ME 500 T
05. Maons amb funció estructural
06. Sistemes de sostres prefabricats
07. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic
08. Materials utilitzats com a aïllament acústic

Llegenda:
(1)

Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida

(2)

Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada

(3)

Armadures normalitzades: “mallazo”

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):
Acer B: en barres
Acer T: de baixa ductilitat
Acer S: soldable, de ductilitat normal
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat
Acer AP: armadures passives
Acer ME: malles electrosoldades
Acer SR: resistent a sulfats
Acer MR. resistent a aigua de mar

2

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
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L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat
podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies dies des del moment en que es van encarregar. El
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a
la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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1

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
IDENTIFICACIÓ
HA/25/B/12/Ila,

Material:

Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte
Segons documentació gràfica

Situació en projecte i obra:
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08.
Característiques de docilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.50
1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de Control: Estadístic Normal
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament.
• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb
qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions
i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08.

4

Control durant el subministrament:
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de
l’annex 21 de l’ EHE-08
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament
aportats.
• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes,
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08
Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de
subministrament.
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Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08.
Presa de mostres:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i
entre ¼ i ¾ de la descàrrega.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts
presents (1) i se’n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant
del Laboratori.
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2.1

ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols
d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
(3)
UNE-EN 10080
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut.
Control durant el subministrament:
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE08
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2
EHE-08)
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE08)
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
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•

allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.2

ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols
d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons
UNE 36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb
antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
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•
•
•
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•

secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE08)
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.
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(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.3

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols
d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
•
tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
•
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2
EHE-08)
•
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
•
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
Control després del subministrament:
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Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08

Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.4

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
(1)
Oficialment Reconegut (DOR) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE
36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb
antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE08)
12

•
•
•
•
•
•

doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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3.1

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S

IDENTIFICACIÓ
Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S

Material:

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080.
Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del
Projecte.

Diàmetres nominals:
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Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de
l’armadura.
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08).

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat.
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08).

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2)
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de
la UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques
corresponents a l’acer B 500 S.
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les
especificacions dels plànols d’armat del projecte.
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i
acceptades per la Direcció Facultativa.
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Control abans del subministrament:
•
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal
que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest
procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors,
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Control durant el subministrament:
•
Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21
de l’ EHE-08
•
Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a
cada partida d’elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de
subministrament esmentats
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
•
comprovació de les característiques mecàniques
•
comprovació de les característiques d’adherència
•
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb
les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08
Control desprès del subministrament:
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un
certificat equivalent a l’esmentat.
Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que
es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat
69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i
muntatge i un espai per a les armadures elaborades.
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i
els resultats dels assajos de l’autocontrol.

Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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3.2

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD
IDENTIFICACIÓ
Material:

AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08)

Diàmetres i geometria:

Els especificats a la documentació del projecte i concretament als
plànols d’armat

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir
substancialment el control per assajos

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2)
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons
UNE 36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.
Control abans del subministrament:
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de
l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat
•
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de
l’EHE-08)
•
Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en
instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08.
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08.
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons
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•

UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Control durant el subministrament:
•
comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08
•
comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la
mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
Control desprès del subministrament:
•
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat.
Control organolèptic i assajos:
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
•
comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08)
•
comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08)
•
comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les
barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la
mateixa Instrucció i a la UNE 36831.
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art.
88.5.3.1)
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)
Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a
l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge,
i un espai per a les armadures elaborades.
Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran
una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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4.1

ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T

IDENTIFICACIÓ
Armadures normalitzades ME 500 T

Material:
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L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080
Diàmetres i geometria:

Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els
Amidaments i la Memòria del projecte

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir
substancialment el control per assajos

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades.
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (2)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Persistent o transitòria
Accidental

1.15
1.0

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques
corresponents a l’acer B 500 T
Es comprovarà la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte.
Control abans del subministrament:
•
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons
UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Control durant el subministrament:
•
acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’
EHE-08
•
armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
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•
•
•
•
•
•

especificacions de projecte
comprovació de la geometria
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
comprovació de les característiques mecàniques
comprovació de les característiques de d’adherència
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les
toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08
comprovació de la càrrega de desenganxament

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les
comprovacions experimentals.
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Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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5

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL

IDENTIFICACIÓ
Totxo calat. Extrusionat. Categoria I

Material:

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del
CTE.
Geometria:

Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada)

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Amb marcatge CE (UNE EN 771)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.
Classe d’exposició de la fàbrica:
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada)
Expansió final per humitat:
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)
Geladicitat:
Classificats com a no geladissos
Eflorescències:
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

3.0
1.8

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega
Control abans del subministrament:
•
Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
•
Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació.
•
Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
•
Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies)
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i
identificació del lloc de subministrament
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
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•

especificacions de projecte,
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra
la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació,
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el
grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08
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6

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES
IDENTIFICACIÓ
Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització
d’ús (RD 1630/1980)

Material:

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria
del Projecte

Geometria:
Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
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Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el
cas d’incendi
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:
Situació de projecte
Persistent o transitòria
Accidental

Formigó
1.70 (*)
1.30

Acer
1.15 (*)
1.0

(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
El corresponent segons EHE-08
Control abans del subministrament:
•
Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt
1.2.11 de l’annex 21)
•
Certificat de resistència a compressió (annex 22)
•
Certificat de dosificació (annex 27)
•
Certificat d’assaig d’adherència
•
Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i
la documentació de conformitat
•
Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
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•

tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació,
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08.

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements resistents subministrats.
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió
dels materials garanteix la seva traçabilitat.

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT
IDENTIFICACIÓ
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Material:

Peces d’entrebigat de poliestirè expandit amb funció alleugerant
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08

Geometria:

S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria
del Projecte

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037
Característiques del material ceràmic:
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08
Control documental abans del subministrament:
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies).
•
Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR
•
Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.

Control durant el subministrament:
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•

•

•

Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de
l’EHE-08.

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements d’entrebigat subministrats.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Comprovació de les instal·lacions de fabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que
permet deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.
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7.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres
distintius:

Poliestirè extruït XPS
Cambres d’aire plana
Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

30
40
0,5

Kg/m3
mm
KPa

0,04
100

W/mºK
adimensional

Sí

Sí/No

B,d0,s2

---

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ) (1) ** :
Gruix (1) :
Resistència a la compressió (2) :
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Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)
Conductivitat tèrmica (λ) ** :
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil (3) :
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc

(4)

*:

Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:




Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes
exigides al projecte
Reconeixement oficial del distintiu
Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:







Conductivitat tèrmica
Densitat aparent
Permeabilitat al vapor d’aigua
Absorció d’aigua
Resistència a la compressió
Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració
3
d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m i el seu gruix ≥ 4cm
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(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN
(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la
hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
2
inmersión parcial menor que 1Kg/m según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules
inflamades (d0, d1 ó d2).

* Ajuda:
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Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:

** Ajuda:
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009
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8.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres distintius:

Llana mineral
Façanes
Amb marca AENOR
Medioambiente

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

30
40
0,5

Kg/m3
mm
KPa

Sí

Sí/No

5
10
0,17

KPa·s/m2
MN/m3
---

A2,s1, d0

---

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ):
Gruix:
Resistència a la compressió (1) :
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Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil

(2)

:

Requeriments Acústics (DB HR)
Resistivitat al flux de l’aire (3):
Rigidesa dinàmica (3):
Coeficient d’absorció acústica ponderat (w)

(4)

:

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (5) *:
Altres requeriments
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control
inclourà:
a) Control de la documentació:




documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides
al projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:






densitat aparent
absorció d’aigua
resistència a la compressió
coeficient d’absorció acústica
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.
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(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la
hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
2
inmersión parcial menor que 1Kg/m según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al
control de la reverberació
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades
(d0, d1 ó d2).

* Ajuda:
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Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:
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RELACIÓ I DEFINICIÓ DELS CONTROLS

ÍNDEX
JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
01. Formigó fabricat en central
02. Acer en barres o rotlles
2.1. Acer B 400 S
2.2. Acer B 400 SD
2.3. Acer B 500 S
2.4. Acer B 500 SD
03. Armadures elaborades (1) i ferralla armada (2)
3.1. Acer AP 500 S
3.2. Acer AP 500 SD
04. Armadures normalitzades (3)
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4.1. Acer ME 500 T
05. Maons amb funció estructural
06. Sistemes de sostres prefabricats
07. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic
08. Materials utilitzats com a aïllament acústic

Llegenda:
(1)

Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida

(2)

Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada

(3)

Armadures normalitzades: “mallazo”

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08):
Acer B: en barres
Acer T: de baixa ductilitat
Acer S: soldable, de ductilitat normal
Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat
Acer AP: armadures passives
Acer ME: malles electrosoldades
Acer SR: resistent a sulfats
Acer MR. resistent a aigua de mar

2

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i,
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.
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L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat
podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor.
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies dies des del moment en que es van encarregar. El
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a
la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva
realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada.
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós
comunicat per la Direcció Facultativa.
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat.
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1

FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
IDENTIFICACIÓ
HA/25/B/12/Ila,

Material:

Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte
Segons documentació gràfica

Situació en projecte i obra:
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30 o bé cúbiques de 15 cm si
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08.
Característiques de docilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.50
1.30

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de Control: Estadístic Normal
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament.
• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb
qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos)
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions
i els mateixos processos de fabricació, caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08.
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Control durant el subministrament:
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de
l’annex 21 de l’ EHE-08
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament
aportats.
• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes,
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08
Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de
subministrament.
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Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08.
Presa de mostres:
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i
entre ¼ i ¾ de la descàrrega.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts
presents (1) i se’n quedaran una còpia.

(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant
del Laboratori.
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2.1

ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols
d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
(3)
UNE-EN 10080
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut.
Control durant el subministrament:
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE08
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2
EHE-08)
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE08)
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
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•

allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.2

ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols
d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons
UNE 36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb
antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
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•
•
•
•
•
•
•
•

secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE08)
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.
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(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.3

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols
d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
•
tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
•
característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2
EHE-08)
•
doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
•
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
•
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
Control després del subministrament:
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•

Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08

Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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2.4

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD

IDENTIFICACIÓ
Material:

Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)

Diàmetres nominals:

Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat)

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
(1)
Oficialment Reconegut (DOR) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
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Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
(2)
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE
36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
Control abans del subministrament:
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb
antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat.
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Control durant el subministrament:
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte
Control organolèptic i assajos:
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
• secció equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08)
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE08)
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•
•
•
•
•
•

doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08)
límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2)
fatiga (UNE-EN ISO 15630-1)
deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08)

Control desprès del subministrament:
• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
Presa de mostres:
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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3.1

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S

IDENTIFICACIÓ
Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S

Material:

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080.
Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del
Projecte.

Diàmetres nominals:
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Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de
l’armadura.
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08).

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat.
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08).

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2)
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de
la UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques
corresponents a l’acer B 500 S.
Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les
especificacions dels plànols d’armat del projecte.
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i
acceptades per la Direcció Facultativa.
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Control abans del subministrament:
•
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal
que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest
procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors,
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Control durant el subministrament:
•
Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21
de l’ EHE-08
•
Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a
cada partida d’elements fabricats, la mateixa informació que en els fulls de
subministrament esmentats
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
•
comprovació de les característiques mecàniques
•
comprovació de les característiques d’adherència
•
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb
les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08
Control desprès del subministrament:
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un
certificat equivalent a l’esmentat.
Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que
es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat
69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i
muntatge i un espai per a les armadures elaborades.
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i
els resultats dels assajos de l’autocontrol.

Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
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(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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3.2

ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD
IDENTIFICACIÓ
Material:

AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08)

Diàmetres i geometria:

Els especificats a la documentació del projecte i concretament als
plànols d’armat

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir
substancialment el control per assajos

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)
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PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08.
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2)
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons
UNE 36065 EX
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (3)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

1.15
1.00

CONTROL DE RECEPCIÓ
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla.
Control abans del subministrament:
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de
l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat
•
Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de
l’EHE-08)
•
Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en
instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08.
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08.
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons
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•

UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions
administratives exigides reglamentàriament.
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Control durant el subministrament:
•
comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08
•
comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la
mateixa informació que en els fulls de subministrament esmentats
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte
•
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
Control desprès del subministrament:
•
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat.
Control organolèptic i assajos:
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD i la
definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08.
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08.
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR:
•
comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08)
•
comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08)
•
comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les
barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la
mateixa Instrucció i a la UNE 36831.
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art.
88.5.3.1)
•
comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)
Comprovació de les instal·lacions de ferralla:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a
l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08.
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge,
i un espai per a les armadures elaborades.
Presa de mostres:
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals.
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran
una còpia.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de
l’EHE-08
(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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4.1

ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T

IDENTIFICACIÓ
Armadures normalitzades ME 500 T

Material:
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L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080
Diàmetres i geometria:

Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els
Amidaments i la Memòria del projecte

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat
Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és així es podrà reduir
substancialment el control per assajos

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat
(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Característiques mecàniques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades.
Característiques d’adherència:
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la
UNE-EN 10080 (2)
Característiques químiques:
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:
Persistent o transitòria
Accidental

1.15
1.0

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques
corresponents a l’acer B 500 T
Es comprovarà la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte.
Control abans del subministrament:
•
Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives
exigides reglamentàriament
•
Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)
•
Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment
•
Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons
UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1
Control durant el subministrament:
•
acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’
EHE-08
•
armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
19

•
•
•
•
•
•

especificacions de projecte
comprovació de la geometria
comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura
comprovació de les característiques mecàniques
comprovació de les característiques de d’adherència
comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les
toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08
comprovació de la càrrega de desenganxament

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les
comprovacions experimentals.
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Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas,
aquelles que consideri necessàries
(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de
l’EHE-08
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5

MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL

IDENTIFICACIÓ
Totxo calat. Extrusionat. Categoria I

Material:

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del
CTE.
Geometria:

Mida nominal de les peces : 280 x 135 x 95 (certificada)

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)

Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

Amb marcatge CE (UNE EN 771)

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Requeriments de Seguretat Estructural
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat:
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.
Classe d’exposició de la fàbrica:
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada)
Expansió final per humitat:
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada)
Geladicitat:
Classificats com a no geladissos
Eflorescències:
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:
Situació persistent o transitòria
Situació accidental

3.0
1.8

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega
Control abans del subministrament:
•
Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat
•
Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació.
•
Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF)
•
Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF)
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies)
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i
identificació del lloc de subministrament
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
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•

especificacions de projecte,
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra
la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació,
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el
grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08
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6

SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES
IDENTIFICACIÓ
Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització
d’ús (RD 1630/1980)

Material:

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria
del Projecte

Geometria:
Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
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Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el
cas d’incendi
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:
Situació de projecte
Persistent o transitòria
Accidental

Formigó
1.70 (*)
1.30

Acer
1.15 (*)
1.0

(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
El corresponent segons EHE-08
Control abans del subministrament:
•
Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt
1.2.11 de l’annex 21)
•
Certificat de resistència a compressió (annex 22)
•
Certificat de dosificació (annex 27)
•
Certificat d’assaig d’adherència
•
Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i
la documentació de conformitat
•
Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte
Control durant el subministrament:
•
full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
•
comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
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•

tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació,
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de l’EHE-08.

Control desprès del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements resistents subministrats.
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió
dels materials garanteix la seva traçabilitat.

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT
IDENTIFICACIÓ
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Material:

Peces d’entrebigat de poliestirè expandit amb funció alleugerant
Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08

Geometria:

S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria
del Projecte

Distintius de Qualitat i avaluacions
de idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques (inclòs marcatge CE),
certificacions i altres distintius:

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material)
Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???)
Característiques resistents:
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037
Característiques del material ceràmic:
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m
Característiques de durabilitat:
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08

CONTROL DE RECEPCIÓ
Tipus de control:
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08
Control documental abans del subministrament:
•
Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies).
•
Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR
•
Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE08
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les
especificacions del projecte.

Control durant el subministrament:
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•

•

•

Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte.
Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament
aportada.
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de
l’EHE-08.

Control després del subministrament:
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents
elements d’entrebigat subministrats.
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Comprovació de les instal·lacions de fabricació:
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que
permet deduir el compliment de l’EHE-08 i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat.
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7.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres
distintius:

Poliestirè extruït XPS
Cambres d’aire plana
Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

30
40
0,5

Kg/m3
mm
KPa

0,04
100

W/mºK
adimensional

Sí

Sí/No

B,d0,s2

---

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ) (1) ** :
Gruix (1) :
Resistència a la compressió (2) :
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Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1)
Conductivitat tèrmica (λ) ** :
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** :
Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil (3) :
Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc

(4)

*:

Altres requeriments

CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El
control inclourà:
a) Control de la documentació:




Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes
exigides al projecte
Reconeixement oficial del distintiu
Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:







Conductivitat tèrmica
Densitat aparent
Permeabilitat al vapor d’aigua
Absorció d’aigua
Resistència a la compressió
Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.

(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració
3
d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m i el seu gruix ≥ 4cm
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(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN
(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la
hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
2
inmersión parcial menor que 1Kg/m según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules
inflamades (d0, d1 ó d2).

* Ajuda:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:

** Ajuda:
Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009
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8.1

MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT ACÚSTIC

El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible
en funció del tipus de material.
IDENTIFICACIÓ
Material:
Situació en projecte i obra:
Marques, certificacions i altres distintius:

Llana mineral
Façanes
Amb marca AENOR
Medioambiente

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material)

Valor exigit

Unitats

30
40
0,5

Kg/m3
mm
KPa

Sí

Sí/No

5
10
0,17

KPa·s/m2
MN/m3
---

A2,s1, d0

---

Requeriments Genèrics
Densitat (ρ):
Gruix:
Resistència a la compressió (1) :
CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Requeriments de Salubritat (DB HS 1)
Aïllant no hidròfil

(2)

:

Requeriments Acústics (DB HR)
Resistivitat al flux de l’aire (3):
Rigidesa dinàmica (3):
Coeficient d’absorció acústica ponderat (w)

(4)

:

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI)
Classe de reacció al foc (5) *:
Altres requeriments
CONTROL DE RECEPCIÓ
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control
inclourà:
a) Control de la documentació:




documents d’origen, full de subministrament i etiquetat
certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física
documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament,
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria

b) Control per mitjà de distintius de qualitat:





control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides
al projecte
reconeixement oficial del distintiu
per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat per a l’ús previst
es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors

c) Assajos:
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos següents,
en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent:






densitat aparent
absorció d’aigua
resistència a la compressió
coeficient d’absorció acústica
classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades

En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i
freqüència necessaris dels controls.
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(1) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de
tenir una resistència a la compressió mínima de 0,5 KPa, segons UNE 92180 IN
(2) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana.
DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la
hoja principal, debe ser no hidrófilo”
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por
2
inmersión parcial menor que 1Kg/m según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997.
(3) Exigible a materials absorbents acústics, per exemple llanes minerals
(4) Exigible a materials absorbents acústics col.locats vistos, ó sobre una xapa perforada ó un vel de fibres, que s’utilitzin per al
control de la reverberació
(5) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3
caracteritzacions: Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules inflamades
(d0, d1 ó d2).

* Ajuda:

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS. Justificació del Compliment del Decret 375/1998 Oficina Consultora Tècnica . Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja:
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