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DD.1 Objecte del projecte
L'objecte del present projecte és la redacció de tots els documents necessaris per a dur a terme l'obra a
què es refereix, consistent en dues zones concretes dels edificis de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG):
Reparació del forjat interior del bany i vestidor de la planta baixa de l’edifici VG1.
Reparació del voladissos del pati.
L’actuació al pati central forma part del programa d’intervenció sobre tots els forjats dels patis de l’edifici,
posat en marxa 7 anys enrere i que amb les obres ara projectades quedaria completat.

DD.2 Identificació i agents del projecte
Projecte:
Nom del projecte:

Ús previst característic:
Altres usos previstos:
Tipus d’intervenció:
Emplaçament:
Municipi:

Projecte de reparació:
voladissos del pati interior i
forjat de banys i vestidor
Docent / Investigació
Cap altre
Reforma i reparació estructural
Av. Victor Balaguer, número 1
08800 Vilanova i la Geltrú

Clau:
UPC – A11

Promotor/s:
Empresa:
Adreça:
Municipi:

Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer Jordi Girona
Barcelona

CIF: Q0818003F
núm.: 31
CP: 08034

Fernando Jiménez Pozo
Col·legiat 44.253/4
Email: jiz@jiz.cat
Carrer Campo Florido 11, Baixos 2a
Barcelona (CP. 08027)

NIF: 35091866-F

Projectista/es:
Arquitecte:
Col·legiat: 44253/4
Adreça estudi:
Municipi:

Telèfon: 93.351.22.58

DD.3 Relació de documents complementaris
No hi ha cap projecte complementari o projecte parcial, essent aquest projecte l’únic document que fa
referència a l’obra projectada.
Barcelona, 25 de Juliol de 2018
Firmado digitalmente por FERNANDO JIMENEZ
POZO / num:44253-4
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, st=Barcelona,
o=Col·legi d'Arquitectes de Catalunya / COAC / 0015,
ou=Col.legiat, title=Arquitecte, sn=JIMENEZ POZO,
givenName=FERNANDO, serialNumber=35091866F,
cn=FERNANDO JIMENEZ POZO / num:44253-4,
email=ferjim@coac.net
Fecha: 2018.11.19 13:35:56 +01'00'

Fernando Jiménez Pozo
Arquitecte col·legiat 44.253/4
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MD.1 Informació prèvia
MD.1.1 Objecte del projecte
L’encàrrec rebut respon a la necessitat del centre de, per una banda, subsanar les lesions observades pel
tècnic redactor, en una de les visites a la zona de banys i vestidor de l’edifici VG1 de l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). I per una altra banda, reparar els voladissos del
pati interior de l’edifici de l’EPSEVG.
En el cas de la zona interior a reparar, el present projecte té l’objectiu de tractar les lesions que es troben
en el sostre del bany i dels vestidors situats a la planta baixa de l’edifici VG1. Primer es realitzarà un
sanejament de les armadures oxidades i del seu revestiment i en segon lloc un reforç amb nous armats.
Finalment i per a donar unitat a la solució del forjat es planteja un projectat de formigó reforçat amb fibres
metàl·liques.
En el cas de la reparació exterior, el present projecte dóna resposta a les lesions que s’han vingut
observant en els forjats del pati interior de l’edifici de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova
i la Geltrú. El procés de deteriorament s’havia accelerat notablement donat que l’acer de les barres de
biguetes i elements de formigó armat pateixen un greu procés d’oxidació i/o corrosió. Aquest fet provoca
l’augment de volum del material i permet amb més facilitat l’entrada d’aigua i, per tant, que s’oxidi l’acer a
més velocitat.
Amb aquests antecedents es va redactar un projecte a l’any 2011 per tal de rehabilitar tots els forjats que,
en major o menor grau, tenien deficiències. Des de la redacció d’aquest projecte fins a l’any 2017 s’han
vingut executant les diferents obres que es van projectar.
Actualment resta pendent de reparació els voladissos d’una de les façanes interiors i que una vegada
reparades podrà donar-se per reparada la totalitat dels forjats exteriors dels patis interiors.
Com a la resta de intervencions anteriors, es tracta doncs, d’una actuació necessària de reforç mitjançant
la substitució funcional dels forjats afectats.
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MD.2 Antecedents
MD.2.1 Condicions de l’emplaçament i entorn físic
L’edifici de l’EPSEVG es troba emplaçat en una illa sense edificacions adossades i amb circulació rodada
en tot el seu perímetre. El solar té una superfície total aproximada de 6.300 m².
Per l’est limita amb l’avinguda de Victor Balaguer, des d’on es realitza l’accés al centre. Al nord llinda amb
la rambla de l’Exposició i pel sud trobem la plaça Eduard Maristany on es situa l’estació de RENFE de
Vilanova i la Geltrú.
L’edificació està formada per tres edificis que conformen i defineixen el pati central, que segons el codi
intern de la Universitat s’anomenen VG1, VG2 I VG3. Les seves dimensions generals són de 63 metres
d’ample i de 97 metres de llarg. L’edifici consta de tres volums de planta baixa i planta pis, tot i que l’edifici
VG3 disposa d’una planta més. L’edifici VG3, tot i no ser el primer volum edificat, conforma l’accés general
a les instal·lacions. El pati central queda en part interromput per un cos central construït aproximadament a
la mateixa època que el VG3; es tracta de la Sala d’actes del centre universitari.
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MD.2.2 Descripció general de l’edifici
Les diferents tipologies constructives i estructurals que llinden amb la zona de l’actuació són les següents:
ESTRUCTURA VG1
Correspon al volum del mòdul VG1. Es tracta d'un edifici dels anys 40 amb estructura de pilars i jàsseres
de formigó armat i sostres unidireccionals de biguetes ceràmiques. El voladís del pati d'aquesta zona va
ser reparada en una intervenció anterior.
ESTRUCTURA VG3
Es tracta del volum del mòdul VG3. Es un edifici de finals dels anys 50 amb estructura de pilars i jàsseres
de formigó armat i sostres unidireccionals de formigó armat, tot i que la major part de l estructura vertical
de la zona sud-est d'aquest edifici és paret de càrrega. El voladís del pati d'aquesta zona va ser reparada
en una intervenció anterior.
ESTRUCTURA Passadís Central
Es tracta del passadís del pati que connecta l'estructura de l'edifici VG3 - accés principal amb l'edifici VG1
passant per la Sala d'actes. Podem diferenciar entre la major part del sostre de planta 0, biguetes
autoportants pretesades i la resta de sostre, biguetes ceràmiques . El voladís del pati d'aquesta zona va ser
reparada en una intervenció anterior.
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Les zones d’actuació es corresponen al volum VG1 i VG3

La zona d’actuació 1 es situa en el volum VG 1 de la universitat, aquest edifici compta amb planta baixa i
planta pis.
Els vestidors i banys objecte de l’actuació es situen adossats a les escales i envoltats de passadís als
2
altres costats. La seva superfície útil és de 38,50m .

La zona d’actuació 2, es situa en la zona de patis centrals, en els voladissos del volum VG3 VG3 en
contacte amb el volum VG1.
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MD.2.3 Marc legal
Aquest projecte no modifica cap dels paràmetres principals regulats per l’ordenació urbanística que li és
d’aplicació, el Pla General d’Ordenació Urbana (data d’aprovació 29/06/2001). Les actuacions es redueixen
a la instal·lació de les baranes en els balcons del pati central i la reparació del forjat dels banys per a
deixar-lo amb les prestacions del seu estat original.
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE RD. 314/2006).
El text original de la LOE llei 38/1999 és el següent:
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las
telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos anteriores.
2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo
establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica
que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
b) Obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios,
entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la
composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos
característicos del edificio.
c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de
carácter parcial que afecten a los elementos a partes objeto de protección.
3. Se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los
elementos de urbanización que permanezcan adscritas al edificio.

Respecte al Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació, el
present projecte es troba inclòs dins els supòsits marcats per l’article 2 “Àmbit d’aplicació” del CTE. El text
original és el següent:
Artículo 2 Ámbito de aplicación
1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se
determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización
legalmente exigible.
2. El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a aquellas construcciones de sencillez
técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que
se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y su
cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de
autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de
declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se deberá manifestar
explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria justificativa, según proceda. Cuando la aplicación
del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la
naturaleza de la intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del
proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de
adecuación efectiva. La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones técnicas,
económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio
respectivo del proyectista o del técnico competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá quedar
constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser
necesarios como consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los
propietarios y usuarios. En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes
relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes,
únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos.
4. En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del proyecto si la
intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente; entendiéndose, en caso negativo, que las obras no implican el
riesgo de daño citado en el artículo 17.1,a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
5. En todo cambio de uso característico de un edificio existente se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE.
Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o de un establecimiento, se cumplirán dichas exigencias en los
términos en que se establece en los Documentos Básicos del CTE.
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D’aquesta manera, aquest projecte considera que li és d’aplicació el CTE (Codi Tècnic de l’edificació) i la
LOE llei 38/1999. Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal,
autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació.

MD.2.4 Dades urbanístiques
•
•
•

Planejament general vigent:
Classificació del sòl:
Qualificació urbanística:

Pla General d’Ordenació Urbana
Sòl urbà. Casc urbà 1981.
Sistema d’Equipament Educatiu H

Aquest projecte no modifica cap dels paràmetres principals regulats per l’ordenació urbanística que li és
d’aplicació, el Pla General d’Ordenació Urbana (data d’aprovació 29/06/2001). No s’ha contemplat cap
ampliació ni afectació estructural, reduint-se l’actuació a la instal·lació de les baranes.
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MD.3 Descripció del projecte
MD.3.1 Descripció de les actuacions
1.- Forjat interior de la zona de bany i vestidor de planta baixa (VG1)
-Descripció constructiva on es proposa actuar
En el sostre d’aquests banys s’ha detectat que el recobriment de les barres d’acer és mínim, donat que es
tracta de biguetes ceràmiques executades in situ. Aquest fet ha provocat que, juntament amb presència
continua de petites filtracions dels banys de planta primera, l’oxidació i corrosió de l’armat, i posteriorment
l’augment de volum, el que ha fet que una part de la ceràmica es desprengués. Tot i que el procés
d’oxidació està provocat principalment per la presència d’humitat, el fet de l’existència d’un mínim
recobriment també podria haver provocat un procés de carbonatació, és a dir, l’alteració química dels
materials, l’oxidació i corrosió dels metalls.
Les deficiències observades són simptomàtiques d’uns sistemes constructius que ja han provocat d’altres
defectes en els edificis del centre universitari. Així doncs, en els cossos sortints del pati central també s’ha
realitzat una sèrie de reparacions motivada per aquest mateix problema.
En tots els casos, tot i que és un fet l’existència de la carbonatació del formigó, el motiu principal per a que
les patologies s'agreugin ha estat fonamentalment la presència continua d’humitat.
En el cas que ens ocupa, el despreniment d’una part de la ceràmica del forjat va fer caure el fals sostre
que hi penjava. Detectats aquests fets, i per qüestions de seguretat, es va considerar convenient impedir
l’ús de l’espai del bany (en planta baixa i primera) i permetre l’ús del vestidor previ el muntatge de malles
de protecció sota el forjat per a evitar nous despreniments. Amb l’actuació que es projecta ara, es pretén
restituir la funcionalitat dels elements estructurals, i permetre l’ús dels espais afectats.

Sostre bany

Sostre vestidor
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-Proposta d’actuació
L’actuació que es proposa està relacionada amb el deteriorament i els despreniments que ha sofert el
sostre del bany i vestidor de la planta baixa. Aquesta actuació comporta realitzar els treballs per a permetre
la utilització dels espais en aquets moments tancats i/o apuntalats.
Tal i com ja s’ha indicat, el procés de deteriorament d’aquest forjat s’ha accelerat notablement. L’acer de
les barres de les biguetes ceràmiques armades pateixen un greu procés d’oxidació i/o corrosió, i l’augment
de volum del material va provocar finalment que es desprengués part del material i el fals sostre que hi
penjava del sostre.
Es per això que es proposa una actuació de reparació total d’aquesta part del sostre i el seu reforç, per a
dotar-lo dels mínims requisits d’estabilitat i seguretat, amb les seves prestacions originals.
El sostre a reparar és un sostre amb biguetes ceràmiques armades d’amplada aproximada 30 cm.
S’observa dos barres llises situades entre cada dos peces ceràmiques, és a dir, distanciades precisament
aquests 30 cm. El recobriment observat és mínim, probablement carbonatat i amb molts punts amb un
procés d’oxidació i corrosió molt avançat. Les fuites d’aigua que han provocat aquest fet probablement han
estat mínimes però constants, el que ha provocat finalment, amb el pas dels anys, un estat preocupant de
deficiència funcional del sostre.

En principi es proposa repicar tota la superfície per la part inferior i deixar al descobert l’armat.
Posteriorment es netejarà, sanejarà i passivarà l’armat. Es complementarà la resistència del l’armat
existent col·locant dos barres longitudinals de 12mm de diàmetre separades 3cm de les existents
(connectades amb epoxi a les jàsseres). Es connectarà el nou formigonat inferior mitjançant barres
roscades de 10mm de diàmetre al formigó del forjat i amb un pont d’unió a base de resines epoxi.
Finalment es proposa una projecció de formigó amb fibres per a donar unitat a tot el sostre.
Per a realitzar les tasques de reparació que es proposen cal realitzar una sèrie de treballs previs i
enderrocs, tal com l’enderroc de les parts superiors de dos paredons i la seva reconstrucció posterior, la
protecció dels espais interiors, i el muntatge de bastides mòbils preparades per a una alçada de treball de 4
metres. També s’ha previst el desmuntatge dels fals sostres i enllumenat existent, i el seu nou muntatge
posterior amb plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, i llumeneres
decoratives tipus downlight amb 2 làmpades fluorescents i muntades superficialment, amb tot el cablejat
nou fins a la caixa de registre.
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A. Treballs previs/enderrocs.
A.1. Es procedirà al desmuntatge del cel ras existent i de la protecció instal•lada en el sostre del vestidor.
A.2. Es protegiran tots els elements i revestiments de la zona de treball.
A.3. S’enderrocaran els 50 cm superiors dels envans ceràmics de separació.
A.4. Estintolament de la zona de treball.
B. Reparació
B.1. Repicat inferior del forjat existent de bigues ceràmiques i sanejat de l’armat fins a deixar-lo al
descobert.
B.2. Neteja, raspallat de l’armat amb mitjans manuals i passivat de l’armat. S’aplicarà un pont d’unió a base
de resines epoxi sobre el suport de formigó.
B.3. Es col•locaran connectors de barres roscades de 10mm cargolats a l’extrem, amb un encastament al
forjat mínim de 15cm amb adhesiu epoxi.
B.4. Es complementarà l’armat longitudinal amb rodons corrugats d’acer B500S de 12mm de diàmetre.
S’encastaran un mínim de 20cm a la jàssera principal amb adhesiu epoxi.
2

B.5. Projectat de formigó de 25 N/mm de resistència a compressió amb fibres d'acer i formant una capa
d’un gruix aproximat de 5cm, mitjançant màquina de gunitat.
C. Cel ras i Instal•lacions
C.1. Instal•lació de cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i
12,5mm de gruix.
C.2. Instal•lació de llumeneres decoratives tipus downlight amb 2 làmpades fluorescents i muntades
superficialment, amb tot el cablejat nou fins a la caixa de registre.
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2.- Zona del pati central (VG3)
-Descripció constructiva on es proposa actuar
La zona d’actuació esta conformada de sostres de formigó armat amb revoltons de bloc de formigó. La
lesió que s’observa és la corrosió de l’acer degut a la carbonatació. La corrosió de l’acer està provocant
despreniments de material i en aquest cas pot provocar la caiguda també dels revoltons de formigó
existent. De fet, el servei de manteniment del centre va procedir a repicar per evitar despreniments i van
caure part dels revoltons tal i com es mostra a la fotografia. A més a més es va realitzar l’enderroc amb
urgència donat l’avançat estat de degradació per a evitar més despreniments.

-Proposta d’actuació
La intervenció consistirà en dur a terme una sèrie d’obres de reparació dels sostres del pati interior donant
resposta a les lesions que s’han vingut observant en els forjats del pati interior de l’edifici de l’Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Aquesta intervencó dóna continuitat al projecte de
l’any 2011 de reparació de forjats en el pati interior.
El primer sostre de voladís del pati d'aquesta zona va ser reparada en una actuació anterior de reforç
mitjançant la substitució funcional dels forjats afectats l’any 2016 i actualment es proposa l’actuació de
rehabilitació de sostres del segon i tercer pis.

Fotografies de la reparació de l’any 2016
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Les intervencions segons les zones d’actuació a realitzar són les següents:

Actuacions en zona planta 2a (forjat planta primera)
Es preveu la substitució funcional del forjat en voladís. L’enderroc ja es troba realitzat d’aquest forjat es va
realitzar amb urgència per a evitar despreniments degut al seu avançat estat de degradació.
Es proposa la recuperació del volum original mitjançant la construcció d’una llosa de formigó armada de les
mateixes dimensions que l’existent.
La longitud d’aquest voladís actualment és de 20 metres de llarg i 1,25 metres d’ample.
Així doncs, també s’executarà l’últim tros de forjat que no es va executar (de 3 metres) i que actualment
impedeix un accés directe dels operaris de manteniment per arribar fins les instal·lacions (quadres de
comandament i control) situats en aquesta zona.
Es preveu l’extracció de la barana actual, la conservació de les mènsules amb la seva reparació i es
col·locarà una nova barana de protecció responent a la normativa vigent.
Finalment es procedirà al pintat i acabat de tota la zona d’actuació, tant en els paraments verticals i els
horitzontals.
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Estat després de l’enderroc.
Actuacions en zona planta 3ra (coberta)
Es preveu la substitució funcional del forjat en voladís. L’enderroc de la part central ja es troba realitzat, es
va realitzar amb urgència per a evitar despreniments degut al seu avançat estat de degradació. Resta
pendent l’enderroc de l’últim tram.
Es proposa la recuperació del volum original la construcció d’una llosa de formigó armada de les mateixes
dimensions que l’existent.
La longitud d’aquest voladís actualment és de 35,25 metres de llarg i 1,25 metres d’ample.
Aquesta zona només tindrà ús de manteniment de coberta i per conseqüència no serà necessària la
col·locació de bananes de protecció.
Finalment es procedirà al pintat i acabat de tota la zona d’actuació, tant en els paraments verticals i els
horitzontals.

Estat inicial

Estat després de l’enderroc.
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MD.3.2 Zonificació de les actuacions i superfícies.
2

La superfície total, objecte de l’abast de l’actuació, que es contempla en aquest projecte és de 117,85 m .

Zona planta 2a
Forjat planta 1a
Zona planta 3ra
Coberta
Zona planta baixa
Banys i vestidors

SITUACIÓ
VG3

SUPERFÍCIE
2
28,75m

VG3

ACTUACIÓ
Substitució funcional del forjat en voladís.
Col·locació barana
Substitució funcional del forjat en voladís.

VG1

Restitució del forjat i instal·lació de cel ras.

45 m
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MD.3.3 Descripció dels mitjans auxiliars
1.- Forjat interior de la zona de bany i vestidor de planta baixa
Cal preveure una bastida tubular homologada, muntada segons fabricant i personal autoritzat, amb rodes i
fre mecànic, amb dues plataformes de treball (alçades de treball de fins 3 i 4 metres), amb sòcols, doble
barana de protecció i escala interior amb forats protegits. El personal treballarà en tot moment amb l'arnes
col·locat i fixat en la mateixa bastida.
També s’ha de preveure l’estintolament de la zona de treball en dos fases, tal i com es pot veure a la
làmina 5 de la documentació gràfica.
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2.- Zona del pati central
Per a dur a terme les tasques de reparació a la façana del pati interior de l'EPSEVG s’instal·larà una
bastida tubular homologada, muntada segons fabricant i personal autoritzat, amb fixacions mecàniques,
per a cobrir tota la longitud de façana. Abans d'iniciar els treballs es col·locarà una malla exterior de
protecció en previsió de caiguda d'objectes i petits fragments de runa, així com una lona impermeable amb
desguàs per a l'aigua de neteja a la part inferior de la bastida. La bastida serà homologada i romandrà
fixada a l'estructura i/o tancaments de la façana, disposarà de baranes i sòcols de protecció en ambdós
costats, malla protectora i recollida d'aigua inferior i es trobarà recolzada sobre bases regulables i
travessers de fusta sobre el paviment de planta baixa. El personal treballarà en tot moment amb l'arnes
col·locat i fixat a la mateixa bastida.
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MD.4 Resum de característiques econòmiques
El pressupost d’execució material de la intervenció és 54.241,78 €, (cinquanta-quatre mil dos-cents
quaranta-un euros amb setanta-vuit cèntims).

Signa el redactor del projecte, a Barcelona, a 25 de Juliol de 2018

Fernando Jiménez Pozo
Arquitecte col·legiat número 44.253/4
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MD.5 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici
MD.5.1 Relació de requisits a complimentar
Els elements projectats proporcionen les prestacions (que li pertoquen segons el CTE i la normativa
d’aplicació) per adequar-se a les exigències bàsiques del CTE en relació als requisits bàsics de la LOE, en
la mesura que sigui possible. L’abast d’aquesta aplicació, però, queda limitada a les possibilitats que
proporcionen les limitades intervencions que es realitzen.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar, que depenen de les seves
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
- Funcionalitat  Utilització
 Accessibilitat
 Telecomunicacions
- Seguretat

 Estructural
 en cas d’Incendi
 d’Utilització i Accessibilitat

- Habitabilitat  Higiene, salut i protecció del medi ambient
 Protecció enfront del soroll
 Estalvi d’energia

MD.5.2 Seguretat d’utilització i accessibilitat SUA
SUA 1 Seguretat davant el risc de caigudes
Els nous paviments compliran amb les següents exigències:
1- Lliscament dels terres
Per a zones exteriors s’exigeix una classe de lliscament de classe 3. Tabla 1.2 Clase exigible a los
suelos en función de su localización.
La resistència a relliscament Rd haurà de ser >45. Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su
resbaladicidad.
Els paviments presentaran les següents característiques:
- No presentaran imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de més
de 6 mm.
- Els desnivells que no excedeixin de 50 mm s’han resolt amb una pendent inferior al 25%.
- El terra no presenta en cap punt perforacions o forats que superin un Ø de 15 mm.
- L’alçada de les barreres per delimitar zones de circulació tenen una alçada superior a 800
mm (si existeixen barreres per delimitar zones de protecció)
2- Protecció de desnivells
Existiran barreres de protecció dels desnivells quan la diferència de cota sigui superior a 55 cm,
excepte quan la disposició constructiva faci improbable la caiguda.
Els desnivells inferiors als 55 cm que puguin representar risc de caiguda estaran degudament
senyalitzats.
L’alçada mínima de la barrera de protecció ha de ser de 110 cm. La disposició dels elements de
les barreres de protecció no ha de permetre que aquestes siguin escalables. No existiran punts de
recolzament fins a 80 cm. sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala.
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SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impactes o enganxades
1- Impacte amb elements fixes
L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d'ús restringit i
2,20 m en la resta de les zones. En els llindars de les portes l'alçada lliure serà 2 m, com a mínim.
Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de circulació
estaran a una alçada de 2,20 m, com a mínim.
En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arrenquin del terra, que volin
més de 15 cm a la zona d'altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del terra i que
presentin risc d'impacte.
Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura sigui menor que 2 m, com ara altiplans o
trams d'escala, de rampes, etc., disposant elements fixos que restringeixin l'accés fins a ells i
permetran la seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat visual.
SUA 3 Seguretat enfront al risc d’immobilització en recintes tancats
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
SUA 4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació, donat que es mantindran les condicions
inicials.
SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions amb alta ocupació
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
SUA 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
SUA 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
SUA 9 Accessibilitat
Itinerari accessible
Passadissos i passos
- Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m.
- Estrenyiments puntuals d'amplada ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, i amb separació ≥
0,65 m a buits de pas o a canvis de direcció.
Paviment
- No conté peces ni elements solts, com ara graves o sorres. Els peluts i moquetes
estan encastats o fixats al sòl
- Per permetre la circulació i arrossegament d'elements pesats, cadires de rodes, etc., els
sòls són resistents a la deformació.
Pendent
- El pendent en sentit de la marxa és ≤ 4%, o compleix les condicions de rampa
accessible,
i el pendent transversal al sentit de la marxa és ≤ 2%
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MD.5.3 Seguretat estructural SE
El projecte preveu la construcció de noves estructures de llosa de formigó.
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant, aptitud al servei i limitacions dels assentaments dels
elements de fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C del CTE.
Les actuacions estructurals compliran els requisits de seguretat estructural donant compliment a les
exigències bàsiques SE1 Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació:
-

DB SE Seguretat estructural
DB SE- AE Accions a l’edificació
DB SE- A Acer

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres
establerts a:
-

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

SE 1 Resistència i estabilitat
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel
mètode dels Estats Límit:
-

Estats Límit Últims

-

Estat Límit de Servei

-

Estat Límit de Durabilitat

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

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

-

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

-

Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades en
aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació.
- per situacions persistents o transitòries,
∑ γ G, j ∗ Gk , j + γ Q,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ ψ 0,i ∗ Qk ,i
j ≥1

i >1

- per situacions extraordinàries,
∑ γ G, j ∗ Gk , j + A d + γ Q,1 ∗ ψ1,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ ψ 2,i ∗ Qk ,i
j≥1

i >1

γG : coeficient parcial d’una acció
permanent
γQ : coeficient parcial per a una
acció variable
Gk: valor característic d’una acció
permanent
Qk: valor característic d’una acció
variable simple
Ad: valor de càlcul d’una acció
accidental
ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en la EHE i són els següents:
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Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims
Situació
Situació extraordinària
Tipus de
persistent/transitòria
Tipus d’ acció
verificació
desfavorable
favorable
desfavorable
favorable
Permanent:
Pes propi, pes del terreny
1.35
0.80
1.0
1.0
Resistència
Empentes del terreny
1.35
0.70
1.0
1.0
1.50
0
1.0
0
Variable

Estabilitat

Permanent:
Pes propi, pes del terreny
Empentes del terreny
Variable

1.10
1.35
1.50

0.90
0.80
0

1.0
1.0
1.0

1.0
1.0
0

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents:
Coeficients de simultaneïtat
Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials
Zones comercials
Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30
kN)
Cobertes transitables
Cobertes accessibles només per a conservació
Neu
per alçades ≤ 1000 m
Vent
Accions variables del terreny

Categoria

ψ0

ψ1

ψ2

A
D
E

0.7
0.7
0.7

0.5
0.7
0.7

0.3
0.6
0.6

F
G

0.7
0

0.5
0

0.6
0

0.5
0.6
0.7

0.2
0.5
0.7

0
0
0.7

SE 2 Aptitud al servei
S’ha verificat que per les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les accions no arriba al valor límit
admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas
són els següents:
−

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes.
Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes.
Fletxa < 1/300 en la resta dels casos.

−

Limitacions dels desplaçaments horitzontals:
Desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici
Desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar
irreversibles són les anomenades combinacions característiques:
∑ γ G, j ∗Gk , j + γ Q,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q.i ∗ ψ 0,i ∗ Qk ,i
j ≥1

i >1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar
reversibles són les anomenades combinacions freqüents:
∑ γ G, j ∗Gk , j + γ Q,1 ∗ ψ1,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ψ 2,i ∗ Qk ,i
j≥1

i >1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les
anomenades combinacions quasi permanents:
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∑ γ G, j ∗Gk , j + ∑ γ Q,i ∗ψ 2,i ∗ Qk ,i

j ≥1

i >1

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en la EHE i són els següents:
Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit de Servei
desfavorable
favorable
Tipus d’acció:
1.0
1.0
Permanent
1.0
0
Variable
Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior.
Durabilitat
Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra:
Elements estructurals de formigó armat:
Element estructural

Tipus d’ambient

pilars, murs caixa ascensor i forjats interiors
pilars i forjats interiors en cuines i banys

Criteris addicionals

I
I

pilars i forjats exteriors revestits
IIa

En aquestes zones el formigó es
preveu revestit o bé es garanteix
que
no
es
produiran
condensacions
Els
morters
de
revestiment
compliran les especificacions de
l’apartat 3.3.4 – Materials per tal de
passar d’un ambient IIb a un
ambient final IIa

llosa de coberta aïllada i impermeabilitzada
I
lloses de balcó de formigó vist amb tractament
anticarbonatació

IIa

El tractament anticarbonatació
complirà les especificacions de
l’apartat 3.3.4 – Materials per tal de
passar d’un ambient inicial IIb a un
ambient final IIa

Materials
- Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb
el càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà:
1.- Zona del pati central
HA-25/B/12/IIa
nivell de control: estadístic
2.- Forjat interior de la zona de bany i vestidor de planta baixa
S’utilitza per a la projecció del formigó armat amb fibres en el forjat. I les seves característiques mes
rellevants i a la vegada considerades per a la realització dels càlculs, son les següents:
ESTRUCTURA
Denominació
Fck
Control d’execució
Docilitat

HA-25
25 N/mm2
Normal
Blana

Es defineix com a resistència característica fck del formigó aquell valor que presenta una probabilitat del
95% que es presenti. Aquesta resistència es mesura sobre provetes cilíndriques 15 x 30 de vint-i-vuit dies
d’edat, fabricades, conservades i trencades segons mètodes normalitzats.

UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

26

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

La definició de formigó armat en funció de l’article 39.2 de la EHE serà: 25/B/20/IIa (estructura vista)

- Acer d’armar:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T
S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, la qual cosa figura explícitament en les plànols
de projecte. Les seves característiques mes rellevants son les que es detallen a continuació:
Límit elàstic de l’acer (fyk): La seva definició i concreció s’adequa als criteris que fixa l’article 31, de la
instrucció EHE. Tot l’acer utilitzar serà del tipus soldable.

Denominació
Fyk
Control d’execució

MALLES
ELECTROSOLDADES

ESTRUCTURA

B-500-T
500 N/mm2
Normal

B-500S
500 N/mm2
Normal

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims

(*)

Situació de projecte:

Formigó γc

Acer γs

Persistent o transitòria

1.5

1.15

Accidental

1.3

1.0

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei

1.0

1.0

(*)

Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions
geomètriques màximes que es permeten i que venen definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el
5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de la EHE-08
- Acer laminat:
acer EN 10025-2 S275 JR
coeficient de seguretat del material: γM1 =1.05
- Morters de revestiment:
resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm²
adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1.5 N/mm²
coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1
gruix del morter: e ≤ 20 mm
mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25000 N/mm²
retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m
- Tractament anticarbonatació:
gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m
resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000
resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤ 4 m
adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm²
Geometria
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i
pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE,
junt amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Mètode de càlcul
Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi
de comportament elàstic-lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense
deformar.
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La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de
Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de
segon ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per
situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el
valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat en els apartats anteriors d’aquesta memòria.
Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o
sigui, la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut
dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats en anterioritat.
Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat
els valors nominals definits en els plànols del projecte.

MD.5.4 Seguretat en cas d’incendi SI
El projecte contempla el compliment de les Exigències Bàsiques de Seguretat en cas d’Incendi, SI, que
estableix el Codi Tècnic de l’Edificació.
Per la satisfacció de les Exigències Bàsiques i la superació les nivells mínims de qualitat propis dels
requisits bàsics de seguretat en cas d’incendi, enfront al risc de que els usuaris pateixin danys derivats d’un
incendi d’origen accidental, es segueixen els procediments i paràmetres objectius especificats en el
Document Bàsic, DB SI, de Seguretat en cas d’incendi, per a l’ús de l’edifici projectat.
SI 1 Propagació interior
1 - Condicions de compartimentació en sectors d’incendi.
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
2 - Locals i zones de risc especial
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
3 - Espais ocults. Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendis.
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
4 - Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
SI 2 Propagació exterior
Donat que es tracta de la col·locació de reforços en un edifici existent, no és d’aplicació.
SI 3 Evacuació d’ocupants
Aquest projecte només contempla la substitució del sostre en voladís exterior i per tant, no contempla la
variació de la distribució de l’edifici.

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
SI 5 Intervenció dels bombers
Per les característiques de l’actuació, no canvien les condicions d’intervenció dels bombers.
SI 6 Resistència al foc de la estructura
3 - Elements estructurals principals.
Es considera que la resistència al foc, R, d’un element estructural principal d’un edifici (inclosos forjats,
bigues i suports) és suficient si:
a) Assoleix la classe indicada en les taules 3.1 i 3.2 que representa el temps en minuts de
resistència enfront de l’acció representada per la corba normalitzada temps – temperatura.
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b) Suporta aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'annex B.

Aquest projecte considera que s’ha d’assolir una resistència al foc mínima de R60.
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AMBIT

RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
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Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari,
secundari, universitari o formació professional.
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

ENTORN

Espais per a intervenció de
bombers

Vials d’accés per als bombers

Forats en façana

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les
següents condicions:
Amplada mínima lliure: 5 m
Alçada lliure:
la de l’edifici
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:
23 m
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m
Pendent màxima:
10%
Resistència al punxonament : 100kN sobre 20 cm Ǿ
Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions:
Amplada mínima lliure:
3.5 m
Alçada mínima lliure:
4.5 m
2
Capacitat portant del vial: 20 kN/m
Condicions que han de complir els forats en façana:
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m.
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m.
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6)

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)
Requeriments a garantir en funció de:
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
- situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Estructura general
En escales protegides
Vestíbul d’independència

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes soterrani

Plantes sobre rasant
h ≤ 15m

h ≤ 28m

h > 28m

R-60

R-90

R-120

R-120

 R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)
 Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a
mínim EI2 30-C5

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els
 R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant
seus suports
Estructura sustentant d’elements tèxtils
 R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora).
(carpes)
2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc

COBERT
ES

FAÇANES

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi, zones de risc
especial alt o escales
protegides o passadissos
protegits.
A la trobada amb elements
que compartimenten sectors
d’incendi o zones de risc
especial alt
DGPEIS/Servei de Prevenció

 EI-120
• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical.
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D.
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la

façana quan tingui més de 18 m d’alçada.
• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada

des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:

Horitzontal (m)
Vertical (m)

>2,5
0

2,00
1,00

1,75
1,50

1,50
2,00

1,25
2,50

1,00
3,00

0,75
3,50

0,50
4,00

0
5,00
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Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

• Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a

menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació.

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors
• L’establiment respecte la resta de l’edifici.
2
• Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m
• Zones d’usos subsidiaris:

o
Residencial Habitatge (en tot cas)
o
Administratiu i/o Comercial > 500 m²
o
Pública Concurrència i ocupació > 500 persones
o
Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat)
2
• S ≤ 4000 m² (8000 m amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció).
Excepcions:
• Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.
• Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim.

Sectors d’incendi

Requeriments a garantir en funció de:
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h)
− situació de plantes sobre rasant o
plantes soterrani.
Elements separadors de sectors
Sector de risc mínim

Alçada d’evacuació de l’edifici (h)
Plantes soterrani

(1)

EI 120

(2)

Portes de pas entre sectors

Elements d’evacuació protegits

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.
Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentació

h ≤ 15m

Plantes sobre rasant
15 < h ≤ 28m

h > 28m

EI 60

EI 90

EI 120

no s’admet

EI 120

EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes
Escala protegida i especialment
Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60.
protegida
Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència
Vestíbul d’independència
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5.
2
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m a cada planta
Ventilació o control de fums
- Per un sistema de pressió diferencial
- Per conductes
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes:
o
Finestres o forats en façana
α ()
0
45
60
90
135
180
D (m)
3,00
2,75
2,50
2,00
1,25
0,50
Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.
Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament.
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor.
2
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm .


LOCALS DE RISC
ESPECIAL

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació

Elements estructurals
Parets i sostres
Vestíbul d’independència
Portes d’entrada
Revestiment parets i sostres
Revestiment terres

DGPEIS/Servei de Prevenció

RISC BAIX

RISC MIG

RISC ALT

R 90
EI 90
EI2 45-C5
B-s1,d0
BFL-s1

R 120
EI 120
SI
EI2 30-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1

R 180
EI 180
SI
EI2 45-C5 (les dues)
B-s1,d0
BFL-s1
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2.5. Reacció al foc dels materials

MATERIALS DE
REVESTIMENT

En recintes protegits

En recorreguts normals

Terres

CFL-s1

Parets i sostres

B-s1, d0

Terres

EFL

Parets i sostres
C-s2, d0
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990

En falsos sostres o terres
elevats o aquells que, sent
estancs, continguin
instal·lacions susceptibles
d’iniciar o propagar un incendi

COMPONENTS ELÈCTRICS

Terres

BFL-s2

Parets i sostres

B-s3, d0

Segons reglament específic
3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)

OCUPACIÓ

Densitat d’ocupació
(persones per unitat de
superfície útil)

Zones d’ocupació nul·la











ESPAI EXTERIOR SEGUR



2

1 persona / 1,5 m en aules ( excepte escoles infantils).
2
1 persona / 2 m en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.
2
1 persona / 3 m en lavabos de planta
1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.)
1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici.
1 persona / 40 m² en arxius i magatzems.
Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de
màquines, locals per material de neteja).
2
S > 0,50 m / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50).
A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais
oberts.
Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers.
Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
l’incendi no pugi afectar ambdós edificis.

PORTES
PASSOS

3.1. Elements d’evacuació
Dimensionat
Característiques

PASSADISSOS I RAMPES

ESCALES

Tipologia

Capacitat: A ≥ P / 200
Amplada ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).
Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones.
Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.
Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.
Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes.
Passadís protegit

Capacitat: A ≥ P / 200

P ≤ 3 S + 200 A

Amplada ≥ 1 m (0.80 m si P ≤ 10 persones 
Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en
habituals)
escoles infantils i centres de primària) (0.80
m si P ≤ 10 persones, usuaris habituals)

Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:
Longitud rampa
<3m
<6m
En la resta de casos
Pendent rampa
≤ 10%
≤ 8%
≤ 6%







No protegides

Protegides

Especialment protegides

Per h ≤ 14 m

Per h ≤ 28 m

S’admet en tot cas

A ≥ P / 160
Evacuació descendent

Evacuació ascendent
DGPEIS/Servei de Prevenció

Amplada mínima segons nº de persones:

Per h ≤ 2.80 m
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m

E ≤ 3 S + 160 As
0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones
S’admet en tot cas
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A ≥ P / (160 – 10 h)
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E ≤ 3 S + 160 As

Amplada mínima segons nº de persones:

Vestíbul d’independència
Tramades
Esglaons
H = petjada
C = altura
Passamans

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

0,80 si P ≤25 persones
0,90 si P ≤50 persones
1,00 si P ≤100 persones
1,10 si P >100 persones
Des de zones de circulació.
No es demana
No es demana
Espai lliure ≥ 0,5 m

Altura salvada ≤ 3.20 m (≤ 2,10 m en escoles infantils i centres de primària).

≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit).

En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes.
540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm
H ≥ 280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil,
primària i secundària)
Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)

A un costat per alçada > 555 mm.

Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.

Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m.
-Quan
aquests
elements
PASSOS i RAMPES
Capacitat: A ≥ P / 600
condueixin a espais interiors,
es
dimensionaran
com
elements interiors, excepte:
-Quan
siguin
escales
o
passadissos
protegits
que
només serveixin per evacuar
ESCALES
Capacitat: A ≥ P / 480
les zones a l’aire lliure i
condueixin
directament
a
sortides d’edifici
-Quan discorrin per un espai
amb seguretat equivalent a la
d’un sector de risc mínim

3.2. Recorreguts d’evacuació
COMPATIBILITAT



Per establiments de S >1500m²
integrats en edifici d’altre ús



Altura ascendent màxima

Nombre de sortides i recorreguts*
màxims
(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extinció
automàtica)

DGPEIS/Servei de Prevenció

sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de l’edifici.
Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.


1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta

2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur

Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur
Excepcions:

Zones d’ocupació nul·la

Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis.
- Ocupació ≤ 100 persones
(en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes)
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
1 sortida
edifici...)
- Altura d’evacuació descendent < 28 m
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació
ascendent sigui > 2 m
Recorreguts d’evacuació:
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m).
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses,
Més d’una sortida
cobertes...)< 75 m.
- En altres: < 50m (* 62,5m).
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas
d’una única sortida
- Quan calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una
Més d’una sortida d’edifici
escala descendent o més d’una escala ascendent.
Locals de risc especial
- Recorreguts evacuació ≤ 25m (* 31,2m)
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Desembarcament d’escales a planta
baixa
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- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència
2

- SORTIDA: En recintes > 50 m
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció.
Visibles amb fallada del
Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE
subministrament d’il·luminació
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons
normal
UNE 23035-3:2003

Senyalització
Característiques dels senyals
UNE 23-034
Enllumenat d’emergència

- En tots els recorreguts d’evacuació
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones

Senyalització itineraris accessibles

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional
d’Accessibilitat per a la mobilitat).
- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE
REFUGI”.

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi
- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici
accessible, caldrà:
 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé
 una zona de refugi amb:
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants.
La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible.

Evacuació

Itineraris accessibles

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)
4.1. Detecció i alarma
2

- Per Sc > 5000 m .
2
- Per Sc>2.000 m en locals de RISC ALT.

Detecció d’incendi
Alarma

(3)

2

Per Sc > 1000 m .

4.2. Mitjans d’extinció
2

Hidrants exteriors

(4)

Extintors

Capacitat
21A-113B

2

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m i 10000 m .
2
1 hidrant més per cada 10000 m més o fracció.
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.
- En cada planta: a 15 m de recorregut,
(5)
- En zones de risc especial
Per h > 24 m.

Columna seca

2

Boques d’incendi equipades
Instal·lació automàtica d’extinció
Control de fums d’incendi
Ascensor d’emergència

(6)

Senyalització de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

- Per Sc > 2000 m (BIE-25)
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45)
- Per h > 80 m.
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW
- En centres de transformació de RISC ALT
En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones
Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció)
Visibles permanentment; característiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim.
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d)
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur.
DGPEIS/Servei de Prevenció
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EDIFICIS D’ÚS DOCENT
Data 17/12/2010

(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques.
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia.
(*) Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)
RISC BAIX
Tallers de manteniment,
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

RISC MIG
3

RISC ALT
3

3

100<V ≤200 m

200<V ≤400 m

V>400 m

5<S ≤15 m²

15<S ≤30 m²

S>30 m²

En tot cas

-------

-------

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli)
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors

20<P ≤30 kW

30<P ≤50 kW

P>50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)

20<S ≤100 m²

100<S ≤200 m²

S>200 m²

Sales de calderes segons potència útil nominal (P)

70<P ≤200 kW

200<P ≤600 kW

P>600 kW

En tot cas

-------

-------

-------

En tot cas

-------

P ≤400 kW

P>400 kW

-------

S ≤3 m²

S>3 m²

-------

En tot cas

-------

-------

En tot cas

-------

-------

P ≤2520 kVA
P ≤630 kVA

2520<P ≤4000 kVA
630<P ≤1000 kVA

P>4000 kVA
P>1000 kVA

Sala de màquines d’ascensor

En tot cas

-------

-------

Sala de grups electrògens

En tot cas

-------

-------

Magatzem de residus
Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m²

Sales de màquines en instal·lacions de clima
(segons RITE)
Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac
Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats
Magatzem per combustible sòlid de calefacció
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb
o
punt d’inflamació > 300 C
o
Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 C
- per potència instal·lada P total:
- per potència instal·lada en cada transformador:

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina
sigui la potència instal·lada.

DGPEIS/Servei de Prevenció
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MD.5.5 Salubritat HS
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació el DB-HS donat que no s’altera cap exigència
bàsica que es contempli en aquest document, per tant, es mantenen les condicions existents en l’edifici.
HS 1 Protecció enfront la humitat
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
HS 2 Recollida i evacuació de residus
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
HS 3 Qualitat de l'aire interior
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
HS 4 Subministrament d'aigua
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.
HS 5 Evacuació d'aigües
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació.

MD.5.6 Protecció enfront del soroll HR
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació el DB-HR donat que no s’altera cap exigència
bàsica que es contempli en aquest document, per tant, es mantenen les condicions existents en l’edifici.

MD.5.7 Estalvi d’energia HE
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació el DB-HE donat que no s’altera cap exigència
bàsica que es contempli en aquest document, per tant, es mantenen les condicions existents en l’edifici.

MD.5.8 Ecoeficiència
Per les característiques de l’actuació, no és d’aplicació el DB-HE donat que no s’altera cap exigència
bàsica que es contempli en aquest document, per tant, es mantenen les condicions existents en l’edifici.
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
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MC.0 Treballs previs i replanteig general
MC.0.1 Moviment de terres i treballs previs
Per les característiques de l’actuació, no es preveuen moviments de terres.
Abans de començar els treballs, es tancarà tota la zona afectada per tal d’evitar l’accés a persones alienes
a les àrees de l’obra.

MC.0.2 Enderrocs
1.- Zona del pati central
Els treballs d’enderroc formen part d’una fase prèvia que no queda inclòs en el present projecte, i que ja
estaran realitzats un cop s’iniciïn els treballs detallats en el present document.
2.- Forjat interior de la zona de bany i vestidor de planta baixa
Treballs previs
Abans de començar l’enderroc, es tancarà tota la zona afectada per tal d’evitar l’accés a persones alienes
a l’obra. Es protegiran amb una lamina de polietilè tots els elements, així com el paviment i l’alicatat
ceràmic de la paret. Es seguirà en tot moment el que s’especifica a la N.T.E. en matèria d’enderrocs.
Solució adoptada
L’enderroc es realitzarà manualment una vegada preses les mesures d’apuntalament fixades en aquest
projecte i ordenades durant l’obra. Tot el material d’enderroc que es vagi realitzant s’abocarà al contenidor
situat a tal efecte a l’exterior de l’obra, amb els medis i proteccions necessaris per a realitzar aquesta
maniobra.
Tota aquesta operació serà dirigida i controlada pels tècnics directors i per raons de seguretat tindrà la
potestat de variar el programa a resultats del transcurs del treball.
Un cop finalitzat l’enderroc, es procedirà al transport de materials resultants a l’abocador controlat.
Mesures de seguretat:
El contractista estarà obligat al compliment del Reglament de Seguretat del Treball en la Indústria de la
Construcció i el Reglament de Seguretat i Salut a les obres de construcció.
No està permesa l’entrada a l’obra de persones que no pertanyin a la mateixa.
El personal està obligat a la utilització de casc, botes, ulleres, cinturó de seguretat, i tot el material personal
de protecció necessari homologat, durant el temps que duri l’enderroc.
El contractista tindrà la qualificació empresarial, així com una assegurança de Responsabilitat Civil.
Es preveu el següent llistat de treballs d’enderroc:
- Arrencada de cel ras registrable existent s'inclou l'arrencada d'instal·lacions i llumeneres, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor.
-

Enderroc de divisòria ceràmica amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre contenidor.

-

Repicat del formigó de les biguetes ceràmiques.

Es preveu la classificació a peu d’obra dels residus de construcció i enderroc en fraccions segons el que
estableix el Real Decret 105/2008, amb mitjans manuals.
3

Transport de residus amb contenidors de 5 m de capacitat a la següent instal·lació autoritzada de gestió
de residus:
DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Corral del Carro
08800 Vilanova i la Geltrú
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Codi Gestor
Tipus de residu gestionat:
Coordenades UTM ETRS89:
Telèfon:

E- 643.99
Runes
X:393214 / Y:4568069
93-893 19 55

Nom del titular:
Adreça:

Cantera Roca, SL.
Ronda Europa, 61
08800 Vilanova i la Geltrú
93-893 19 55

Telèfon:

MC.0.3 Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements
L’edifici es troba aïllat, per tant l’actuació no afecta a cap edifici veí, serveis i servituds.

MC.1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny
Per les característiques de l’actuació, no s’altera cap condició de sustentació estructural de l’edifici, per
tant, es mantenen les condicions de sustentació existents.

MC.2 Sistema estructural
1.- Zona del pati central
L’actuació que es planteja tracta de la substitució dels sostres en voladís del pati de la planta segona i
tercera establerta a la documentació gràfica.
El mètode per aconseguir aquesta substitució funcional es basa construcció de lloses de formigó armat de
20cm de gruix amb:
- Previsió del muntatge i desmuntatge del encofrat per a lloses, a una alçària menor o igual a 3 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.
- Formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm , amb una quantia
de 1,1 m2/m2, abocat amb bomba. Es preveu el formigonat en quatre fases diferents, la qual cosa obligarà
als corresponent 4 desplaçaments de la maquinaria de bombeig.
- Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2 amb una quantia de 120 kg/m3 (25kg/m2).
- Per tal de tenir una correcta unió entre l’estructura existent i la nova estructura de es proposen ancoratges
amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.
2.- Forjat interior de la zona de bany i vestidor de planta baixa
Per les característiques de l’actuació, no s’altera cap condició estructural de l’edifici tan sols es realitza una
reparació del sostre existent, es per això que es mantenen les condicions estructurals existents en l’edifici.
La reparació d’aquest forjat consisteix en:
-Repicat inferior de tota la ceràmica i sanejat de l’armat fins a deixar-lo al descobert. Amb càrrega manual
de runa sobre contenidor.
-Neteja, raspallat de l’armat amb mitjans manuals i passivat de l’armat. Posteriorment s’aplicarà un pont
d’unió a base de resines epoxi.
- Es col•locaran connectors de barres roscades de 10mm cargolats a l’extrem, amb un encastament al
forjat mínim de 15cm amb d’adhesiu epoxi.
- Es complementarà l’armat longitudinal amb rodons corrugats d’acer B500S de 12mm de diàmetre.
S’encastaran un mínim de 20cm a la jàssera principal amb adhesiu epoxi.
- Projectat de formigó de 25 N/mm2 de resistència a compressió amb fibres d'acer i formant una capa d’un
gruix aproximat de 5cm, mitjançant màquina de gunitat.
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MC.3 Sistema envolupant i acabats exteriors
1.- Zona del pati central
El sistema d’envolupant d’aquesta zona d’actuació afecta principalment a la zona de façana en contacte
amb l’àmbit de reparació dels sostres del pati interior dels edificis de l’EPSEVG.
Per començar es col·locarà una impermeabilització de llosana amb làmina de betum modificat LBM (SBS)40-FP cavalcada al parament vertical 15 cm, i encastada 5 cm.
El paviment es conformarà amb un acabat de rajola ceràmica fina 28x14 cm d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb vora lliure amb rajola de
ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sobre capa de protecció de morter de ciment
1:6 de 3 cm de gruix en el seu punt més perimetral.
En la trobada del paviment amb el parament vertical de façana es col·locarà un minvell encastat al
parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6.
Les juntes es realitzaran amb un segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de
fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica.
Es preveu la reparació del repicat anterior del parament vertical de façana amb un arrebossat a bona vista
sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent
(GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1 i remolinat amb un posterior pintat de parament
vertical exterior de ciment
Es realitzarà també el pintat de parament horitzontal i vertical exterior de ciment de la planta baixa, primera
i segona, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
D’igual manera també cal efectuar la col·locació de la barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.
2.- Forjat interior de la zona de bany i vestidor de planta baixa
-Cel ras
Sistema de cel ras registrable amb placa de guix laminat acabat vinílic, 600x600 mm i 12,5 mm de gruix,
sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim Cal incloure en aquest treballs la formació de remat perimetral del tipus "cortiner" en zones
en contacte amb façana, format per un angle d'alumini lacat en blanc de 25x25mm fixat al sostre
mitjançant perns de suspensió així com formació de tabica de guix laminat en unió amb passadís central.

MC.4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors
Per les característiques de l’actuació, no s’intervé en l’interior de l’edifici.

MC.5 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
1.- Zona del pati central
S’arrencaran instal·lacions en desús i/o es recol·locaran les línies d’instal·lacions existents, però aquestes
actuacions no contemplen l’actuació ni afectació de cap instal·lació i/o servei.
2.- Forjat interior de la zona de bany i vestidor de planta baixa
Il·luminació de l’espai
Llumeneres decoratives tipus downlight de la marca Troll o similar amb idèntiques o equivalents
prestacions tècniques, amb portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents de 26 W i 230 V de
tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb
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unes dimensions de 253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP
20, equip electrònic i muntada superficialment al sostre, muntatge del sistema d'enllumenat segons plànols,
amb tot el cablejat nou des de les lluminàries fins a les caixes de registre del sistema d'enllumenat (cable
3x2,5 1000V lliure d’halògens).
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ME. MEMÒRIA EXECUTIVA
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

42

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

ME.1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres
Les obres es realitzaran en una única fase. En el cas dels treballs previstos a la zona del bany, el muntatge
de la bastida es realitzarà en dos fases, primer es treballarà en les zones properes a les jàsseres i en
segon lloc en la zona central.
L’empresa adjudicatària de les obres planificarà amb antelació tots el treballs, justificant documentalment
aquesta planificació a la D.O., tenint en compte la coordinació dels treballs amb l’activitat del centre. Caldrà
ajustar les hores de treballs amb més soroll a les que indiqui el centre universitari, i adaptar-se a aquestes
circumstàncies i d’altres requisits que indiqui el centre.

ME.2 Termini d’execució
Per les característiques de les obres a executar es preveu un temps d’execució de tres mesos.

ME.3 Expropiacions i serveis afectats
L’actuació no implica cap expropiació ni afecta cap servei.

ME.4 Manteniment de les obres projectades
S’ha de preveure els manteniments normals de les obres que es puguin malmetre per l’ús.
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CN. NORMATIVA APLICABLE
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CN.1 Normativa tècnica d’edificació.
(Maig 2018)

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

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal
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Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con
discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB
HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
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
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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
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HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals
Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el
DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
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)
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals
Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 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
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Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
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
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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)
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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 513/2017 (BOE 12/6/2017)
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)
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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)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
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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ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
01

1

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

02

2

ZONES D’ACTUACIÓ: Estat actual. Plantes i seccions.

03

3

ZONES D’ACTUACIÓ: Descripció estructura i plantes de zonificació.

04

4

ZONA D’ACTUACIÓ 1: Àmbit d’actuació i distribució actual

05

5

ZONA D’ACTUACIÓ 1: Estat actual. Planta i seccions.

06

6

ZONA D’ACTUACIÓ 1: Proposta. Planta i seccions.

07

7

ZONA D’ACTUACIÓ 1: Mitjans auxiliars i detalls.

08

8

ZONA D’ACTUACIÓ 2: Estat actual i proposta

09

9

ZONA D’ACTUACIÓ 2: Detalls. Estructura i acabats.

10

10

ZONA D’ACTUACIÓ 2: Detalls i Estructura.

11

11

ZONA D’ACTUACIÓ 2: Mitjans auxiliars.
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DEL PATI
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C/ Campo Florido 11, Baixos 2
08027 Barcelona
93-351 22 58 / jiz@jiz.cat
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08027 Barcelona
93-351 22 58 / jiz@jiz.cat
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Catalunya
08034 Barcelona
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ESCALA 1/500
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08027 Barcelona
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2
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PLANTA ESTRUCTURA ACTUAL
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LLEGENDA SECCIONS

2.- Cel-ras existent
3.- Envans divisoris a enderrocar

4
4

3

1

3

6
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PLANTA I SECCIONS
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FORJAT A REPARAR
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Catalunya

2
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PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50

EPSEVG

ACTUACIONSdor
A. Treballs previs/enderrocs.
3

A.1.

1

3

2

A.2.Es protegiran tots els elements i revestiments de la zona de treball.
A.3.
A.4.Estintolament de la zona de treball.

A.1.
A.2.Neteja, raspallat de l'armat amb mitjans manuals i passivat de l'armat.

un pont

a base de resines epoxi

A.3.Es
connectors de barres roscades de 10mm cargolats a l'extrem, amb un encastament al forjat
amb d'adhesiu epoxi.
A.4.Es
A.5.Projectat de

l'armat longitudinal amb rodons corrugats d'acer B500S de 12mm de
de 25 N/mm2 de

a

S'encastaran un

de

1:50

amb fibres d'acer i formant una capa d'un gruix aproximat de

A.1.
A.2.
de llumeneres decoratives tipus downlight amb 2
cablejat nou fins a la caixa de registre.

PROPOSTA
PLANTA I SECCIONS

de 15cm

ESCALA 1/50

fluorescents i muntades

amb tot el
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DETALL 1

i
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08027 Barcelona
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AUXILIARS

DETALL 2

ESCALA 1/50

DETALL 1

DETALL 2

2

Bastida
tubular
homologada,
muntada segons fabricant i personal
autoritzat, amb rodes i fre
amb dues plataformes de treball
de treball de fins 3 y 4
metres), amb
doble barana
de
i escala interior amb
forats protegits.
Catalunya

FASE INICIAL DE TREBALL (laterals)
ESCALA 1/50

ESCALA 1/50

NOTA:
la zona de treball, es realitzaran primer les dos zones properes a les
dixar-ho acabat. En tenir les primeres zones acabades i curades es
al
per a actuar en la part central.

principals, fins a
de l'apuntalament

El personal
en tot moment
amb l'arnes col.locat i fixat en la
mateixa bastida.

08034 Barcelona

EPSEVG

R1
R2

R2

R3

R1

R4

R2
R1
MITJANS AUXILIARS
DETALLS

R3
R1

R4

R1

DETALL 3
ESCALA 1/10

LLEGENDA

DETALL 1

DETALL 2

ESCALA 1/10

ESCALA 1/10

R4.- Armat existent

1:50
1:10

3

2

Planta coberta

Planta 2

i

Planta 1

1'

1

A

ARQUITECTES
3'

2'

Planta 0

JiZ arquitectes, S.L.
2

2

2

(Sostre planta primera: 28,75m . Sostre planta segona: 44,10m )

ESCALA 1/200

ESCALA 1/500

Esquema de la estructura dels forjats del pati

C/ Campo Florido 11, Baixos 2
08027 Barcelona
93-351 22 58 / jiz@jiz.cat

Planta coberta

Forjats objecte de

funcional.

L'enderroc d'aquests balcons ja s'ha realitzat amb

Planta 2

A

Forjats rehabilitats o reparats anteriorment segons
projecte de l'any 2011

Catalunya
B
Planta 1

Forjats rehabilitats o reparats anteriorment abans
del projecte de l'any 2011

08034 Barcelona

EPSEVG

Planta 0
ESCALA 1/200

ESTAT ACTUAL
PROPOSTA

Planta Coberta

B

A

A

1:200
1:500

Planta 1

B

A

A

Planta 0

ESCALA 1/200

ESCALA 1/200

Llegenda

3. Sostre unidireccional de
6

3'. Sostre unidireccional enderrocat amb
per a evitar despreniments.

2
4
3

5

armat i

6

5. Arrebossat de morter de ciment pintat

7. Barana
forjat.

i

existent. Muntants ancorats al

8. Barana
d'acer
al
el
segon pis del pati interior de l'edifici.
de 1.10m amb muntants verticals i
de 50x10mm. La barana
ancorada al
frontal de les lloses de
amb platines de

ARQUITECTES
JiZ arquitectes, S.L.

7

ESCALA 1/10

8

C/ Campo Florido 11, Baixos 2
08027 Barcelona
93-351 22 58 / jiz@jiz.cat

6
2
4
3'
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1/3 L

1/3 L
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L

Catalunya
08034 Barcelona

EPSEVG
7

1

1

4

5

DETALLS
ESTRUCTURA I ACABATS

1:50
1:10

ESCALA 1/50
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C/ Campo Florido 11, Baixos 2
08027 Barcelona
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DETALL ESTRUCTURA1-Planta

ESCALA 1/15

DETALL ESTRUCTURA 2-Planta

DETALL ESTRUCTURA 3-Planta

ESCALA 1/15

ESCALA 1/15
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ESCALA 1/15
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1
ESCALA 1/15
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L

2

3
1:15
1:200

Mitjans auxiliars.

Abans d'iniciar els treballs es

una malla exterior de

en

de caiguda d'objectes i petits fragments

NOTA:
La bastida homologada fixada a l'estructura i/o tancaments, amb baranes i
de
en
costats, malla
protectora i recollida d'aigua inferior,
sobre bases regulables i travessers de fusta sobre el terreny previament
compactat.

i

seguretat

ARQUITECTES
JiZ arquitectes, S.L.

totes les plantes
Muntant bastida

C/ Campo Florido 11, Baixos 2
08027 Barcelona
93-351 22 58 / jiz@jiz.cat

Estintolament. Puntals

Estintolament. Puntals

Catalunya
08034 Barcelona

Ancoratge bastida
totes les plantes

EPSEVG

Plataforma de treball de
60cm amb obertura per
a pas i
de
seguretat
de
15cm
Estintolament. Puntals

seguretat

MITJANS AUXILIARS

1:50

Muntant bastida

Estintolament. Puntals

Estintolament. Puntals

Bases regulabres

ESCALA 1/50

PLANTA BAIXA MITJANS AUXILIARS

ESCALA 1/50
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PC. PLEC DE CONDICIONS
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MATERIALS

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B01 -
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
Confecció de formigó
Confecció de morter
Confecció de pasta de guix
Reg de plantacions
Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
Humectació de bases o subbases
Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de
formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi
les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per
determinar:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
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En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar
la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE
83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B03 -

GRANULATS

B031 -

SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
Sorra de marbre blanc
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
De pedra calcària
De pedra granítica
Sorra per a confecció de morters
Sorra per a reblert de rases amb canonades
Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
Classificació geològica.
Estudi de morfologia.
Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que
se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie
de requisits:
Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
Material ceràmic: <= 5% del pes
Partícules lleugeres: <= 1% del pes
Asfalt: <= 1% del pes
Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
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d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,
reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en
pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui
una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Per formigons d'alta resistència: < 40
Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un
anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦
¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <=
6% en pes
Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en
pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
Granulat gruixut:
Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
Granulat fí:
Granulat arrodonit: <= 6% en pes
Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <=
10% en pes
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en
pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦
¦
¦ mm
¦ pel tamís ¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ 5,00 ¦
A
¦
A = 100 ¦
¦ 2,50 ¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦ 1,25 ¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦ 0,63 ¦
D
¦ 15 <= D <= 70 ¦
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¦ 0,32 ¦
E
¦ 5 <= E <= 50 ¦
¦ 0,16 ¦
F
¦ 0 <= F <= 30 ¦
¦ 0,08 ¦
G
¦ 0 <= G <= 15 ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres ¦
¦ C - D <= 50 ¦
¦ condi- ¦
¦ D - E <= 50 ¦
¦ cions ¦
¦ C - E <= 70 ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o
corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant
els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació,
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en
un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han
de constar com a mínim les següents dades:
Identificació del subministrador
Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Nom de la cantera
Data del lliurament
Nom del peticionari
Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
Quantitat de granulat subministrat
Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
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- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o
sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma (UNE-EN 12620)
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
Naturalesa del material
Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
Presència d'impureses
Detalls de la seva procedència
Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la
conformitat de les especificacions:
Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
Terrossos d'argila (UNE 7133).
Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Assaig d'identificació per raigs X.
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per
realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les
condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta
a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de
l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder
realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o
illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els
fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació
de formigó d'ús no estructural.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B035A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
El seu origen pot ser:
Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
Els granulats naturals poden ser:
De pedra granítica
De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme; no ha de tenir pols, brutícia, argila,
margues o altres matèries estranyes. No s'han de descompondre per l'acció dels agents climatològics. La seva mida ha d'estar
compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa d'un gruix igual a 5 cm com a mínim. S'ha d'establir el llast de grava adequat en
cada part de la coberta en funció de les diferents zones d'exposició en la mateixa.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si
no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Control de l'origen del material: recepció del informe del jaciment.
Abans de començar l'obra, o quan hagi canvi de procedència del material, es realitzaran els següents assaigs
d'identificació del material, amb una freqüència d'1 cada 10 m3:
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà
l'ús del material corresponent.
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Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que,
mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
Ciments comuns (CEM)
Ciments d'aluminat de calci (CAC)
Ciments blancs (BL)
Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i
mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22
de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del
ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995
de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
Ciment Pòrtland: CEM I
Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
Ciment putzolànic: CEM IV
Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
Escòria de forn alt: S
Fum de sílice: D
Putzolana natural: P
Putzolana natural calcinada: Q
Cendra volant Sicília: V
Cendra volant calcària: W
Esquist calcinat: T
Filler calcari L: L
Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A ¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B ¦
¦
¦ CEM III/C ¦
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¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A ¦
¦
¦ CEM IV/B ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
¦
¦ CEM V/B ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM
V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la
norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN
197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns
blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL
22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ II/A-S ¦
¦
¦ II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ II/A-P ¦
¦
¦ II/B-P ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ II/A-V ¦
¦ volants
¦ II/B-V ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ III/A ¦
¦ forn alt
¦ III/B ¦
¦
¦ III/C ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ IV/A
¦
¦
¦ IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe
amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
Classes 42,5 : 2 mesos
Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
número del certificat CE de conformitat
les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les
seves especificacions tècniques
referència a la norma armonitzada corresponent
designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra
volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
el símbol normalitzat del marcatge CE
en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que
acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
número de referència de la comanda
nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
quantitat que es subministra
en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
data de subministrament
identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A
L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
número de referència de la comanda
nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
quantitat que es subministra
identificació del vehicle que transporta el ciment
en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
Inici i final d'adormiment
Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
Una primera fase de comprovació de la documentació
Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
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Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de
les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
Albarà o full de subministrament.
Etiquetatge
Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que
no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal
de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser
conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos
estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o
hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
Calç aèria càlcica (CL):
Hidratada en pols: CL 90-S
Hidratada en pasta: CL 90-S PL
Calç hidràulica natural (NHL):
Calç hidràulica natural 2: NHL 2
Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
Calç en pasta: compleix l'assaig
Calç en pols:
Mètode de referència: <= 2 mm
Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
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CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
Calç del tipus NHL 2: >= 35
Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
Calç del tipus NHL 5:
Als 7 dies: >= 2 MPa
Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
Inicial: > 1 h
Final:
Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
Mètode de referència: <= 2 mm
Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid
transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes
de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y
sistemas de contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres
productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
Nom o marca comercial i adreça del fabricant
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Referència a la norma UNE-EN 459-1
Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
Data de subministrament i de fabricació
Designació comercial i tipus de calç
Identificació del vehicle de transport
Referència de la comanda
Quantitat subministrada
Nom i adreça del comprador i destí
Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la
marca, segell o distintiu de qualitat
Instruccions de treball si fos necessari
Informació de seguretat si fos necessària
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
Numero identificador del organisme notificat
Nom i adreça del fabricant
Els dos darrers dígits de la data de marcatge
Numero del certificat de conformitat
Referència a l'UNE EN 459-1
Descripció del producte
Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
Referència del albarà
Denominació comercial i tipus de calç
Contingut d'òxids de calci i magnesi
Contingut de diòxids de carboni
Finor
Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel
fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els
següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
Contingut d'òxids de calci i magnesi
Contingut de diòxid de carboni
Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
Mida de partícula
Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior
a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una
mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
Contingut de diòxid de carboni
Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de
control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es
prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B065 -

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065760B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord
amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de
l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent
informació:
Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de
garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin
el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza
fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma
EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i
ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors
resultants de la fórmula següent:
fcm (t) = ßcc(t)·fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:
coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25
per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T,
CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

82

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluida: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con ¦
Condicions
¦
¦ d'Abrams(mm) ¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦ 130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦ H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦ abocat sota aigua amb tub tremie ¦
¦ H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦ fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària ¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦ 350 ¦
¦
25
¦ 370 ¦
¦
20
¦ 385 ¦
¦
16
¦ 400 ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal
d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova
(apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm;
0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
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El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit
en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat
l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició
original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Contingut de ciment per m3
Relació aigua/ciment
Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3
series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig
de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes
que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària
de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a
màxim:
Volum de formigonament: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
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Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
Massissos:
Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en
funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La
conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la
resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut i que s'utilitzin en:
Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no
superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima
de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut
d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs
de resistència.
Control de fabricació i recepció.
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
Substàncies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
Consistència (UNE 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts
sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 3
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 4
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1
<= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A
més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la
pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
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f(x) Funció d'acceptació
x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
K2 Coeficient:
Coeficient:
Número de pastades:
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la
mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) =
x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors
obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància
exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop
ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a
controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i
de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els
assaigs característics.
Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades
ambdues en proporció.
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma
UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot
s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades
amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
2 sèries: 0,88
3 sèries: 0,91
4 sèries: 0,93
5 sèries: 0,95
6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B07 -

MORTERS DE COMPRA

B071 -

MORTERS AMB ADDITIUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0717000,B0715100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
Morter adhesiu
Morter sintètic de resines epoxi
Morter refractari
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per
escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar
amb aigua just abans d'utilitzar-se.
Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu
enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
1: Normal
2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
F: D'adormiment ràpid
T: Amb lliscament reduït
E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
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MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma
de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es
col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que
figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en
N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
Característiques dels morters frescos:
Temps d'us (EN 1015-9)
Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
Característiques dels morters endurits:
Resistència a compressió (EN 1015-11)
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
Absorció d'aigua (EN 1015-18)
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
Conductivitat tèrmica (EN 1745)
Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
Característiques addicionals per als morters lleugers:
Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
Morter adhesiu: 1 any
Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del producte
Marca del fabricant i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referència a la norma UNE-EN 12004
Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol
Instruccions d'us:
Proporcions de la mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
Mètode d'aplicació
Temps obert
Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que
les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Referència a la norma UNE-EN 998-2
Nom del fabricant
Codi o data de fabricació
Tipus de morter
Temps d'us
Contingut en clorurs
Contingut en aire
Proporció dels components (morters prescrits)
Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
Resistència d'unió (adhesió)
Absorció d'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Densitat
Conductivitat tèrmica
Durabilitat
Mida màxima del granulat
Temps obert o temps de correcció
Reacció davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'utilització
Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec
de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el
mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0817000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o
prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat
fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al
formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
Colorant
Additius per a formigó:
Inclusor d'aire
Reductor d'aigua/plastificant
Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
Retenidor d'aigua
Accelerador d'adormiment
Hidròfug
Inhibidor de l'adormiment
Additius per a morters:
Inclusor d'aire/plastificant
Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
Addicions:
Cendres volants
Fum de silici
Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi
alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
D >= 1,10: ± 0,03
D <= 1,10: ± 0,02
Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de
l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles
d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions
s'han de mantenir durant l'adormiment.
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Característiques essencials:
Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 123903): >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la
quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3): >= 110%
Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per
objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con
per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
1 dia: >= 140%
28 dies: >= 115%
Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
Consistència:
Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a
la consistència inicial
Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 123903): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 123903): >= 85%
Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar
l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que
sense l'additiu.
Característiques essencials:
Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
7 dies: >= 80%
28 dies: >= 90%
Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
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L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés
d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides
de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
28 dies: >= 80%
90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
2%: <= 90 min
3%: <= 30 min
4%: <= 3 min
5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de
petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per
objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés
d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de
cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions
(cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una
quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la
seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum
de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
CENDRES VOLANTS:
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Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de
carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat
per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat
del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions
a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
Índex d'activitat (EN 196-1):
A 28 dies: > 75%
A 90 dies: > 85%
Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del
2,5 %
Toleràncies:
Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
Pèrdua al foc: + 2,0%
Finor: + 5,0%
Variació de la finor: ± 5,0%
Contingut de clorurs: + 0,01%
Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
Contingut SO3: + 0,5%
Estabilitat: + 1,0 mm
Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat,
resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc,
del que s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits
del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
Terrossos d'argila: 1%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat
magnèsic (UNE 7-136):
Amb sulfat sòdic: <= 10%
Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
20 < alfa <= 40: h < 15%
40 < alfa <= 60: h < 20%
alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
¦
que hi passen
¦
¦------------¦---------------------------¦
¦
5 ¦
95 - 100
¦
¦ 2,5 ¦
75 - 100
¦
¦ 1,25 ¦
40 - 85
¦
¦ 0,4 ¦
13 - 35
¦
¦ 0,16 ¦
3 - 14
¦
¦ 0,08 ¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o
químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més,
ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir
la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
Nom del laboratori
Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar
com a mínim les següents dades:
Identificació del Subministrador
Número del certificat de marcatge CE
Número de sèrie del full de subministrament
Identificació del Peticionari
Data del lliurament
Quantitat subministrada
Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
El nom del lot i fàbrica de producció
Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
Interval d'ús recomanat pel fabricant
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Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma EN 934-2
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
El nom del lot i fàbrica de producció
Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
Interval d'ús recomanat pel fabricant
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
Referència a la norma EN 934-3
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més,
ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir
la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
Nom del laboratori
Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Identificació del peticionari
Data d'entrega
Designació de l'additiu
Quantitat subministrada
Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar
com a mínim les següents dades:
Identificació del Subministrador
Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
Número de sèrie del full de subministrament
Identificació del Peticionari
Data del lliurament
Quantitat subministrada
Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d'incloure també:
Nom del laboratori
Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
Data d'emissió del certificat
Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Número del certificat de conformitat CE
Referència a la norma UNE EN 450-1
Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Número del certificat de conformitat CE
Referència a la norma UNE EN 13263-1
Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions
exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït
(UNE-EN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte:
Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte:
Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del
producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de
sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en
projecte i en l'article 29º de l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del
fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs
realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements
prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control
autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia
estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
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La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en
projecte i en l'article 30º de l'EHE.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B09 -

ADHESIUS

B090 -

ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
En dispersió aquosa
Aquós en dispersió vinílica
En solució alcohòlica
De poliuretà bicomponent
De poliuretà (un sol component)
De PVC
De resines epoxi
Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
Temperatura d'enduriment: >= 15°C
Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
Àcid cítric, 10%: 15 dies
Àcid làctic, 5%: 15 dies
Àcid acètic, 5%: 15 dies
Oli de cremar: Cap modificació
Xilol: Cap modificació
Clorur sòdic, 10%: 15 dies
Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
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Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
Densitat: ± 0,1%
Extracte sec: ± 3%
Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Data de caducitat
Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
Toxicitat i inflamabilitat
Temps d'assecat
Rendiment
Per adhesius de dos components:
Proporció de la mescla
Temps d'inducció de la mescla
Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
Color
Densitat
Viscositat
Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA

B0A1 -

FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
Filferro d'acer
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Filferro d'acer galvanitzat
Filferro d'acer plastificat
Filferro recuit

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o
sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
Identificació del fabricant o nom comercial
Identificació del producte
Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas
generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA

B0A3 -

CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
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Gafes de pala i punta
Claus d'impacte
Claus d'acer
Claus de coure
Claus d'acer galvanitzat
Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les
parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA

B0AA -

ANCORATGES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0AAP120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material necessari per a la realització d'empernatges.
S'han considerat els tipus de material següents:
Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm
Ancoratge de ciment i additius
Ancoratge de resines epoxi de curat mig
Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària
ANCORATGE METÀL·LIC:
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques que l'acer de
l'armadura.
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara que són admissibles altres tipologies
en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció.
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.
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L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.
Límit elàstic de l'acer: >= 460 N/mm2
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx cilíndric de diàmetre variable i
amb un embolcall de paper permeable que permet la hidratació per immersió en aigua.
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:
Entre 33 i 37 mm: 28 mm
Entre 37 i 39 mm: 31 mm
Entre 39 i 43 mm: 35 mm
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:
Entre 36 i 39 mm: 28 mm
Entre 39 i 43 mm: 31 mm
Entre 43 i 47 mm: 35 mm
Temps d'hidratació per immersió: < 2,5 min
Inici de l'enduriment: < 15 min
Resistència a la tracció:
Al cap de 3 h a 10°C: >= 50 kN/m
Al cap de 24 h a 10°C: >= 150 kN/m
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina de plàstic.
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un catalitzador.
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.
Inici de l'enduriment (Ti): 20 <= Ti <= 45 s
Final de l'enduriment (Tf): 3 <= Tf <= 5 min
Resistència a la tracció:
Al cap de 15 min: >= 50 kN/m
Al cap de 3 h: >= 150 kN/m
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques que l'acer de
l'armadura.
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha de resistir, sense punxonar-ne,
una força axial, puntual i compressiva de 15 t.
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783.
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques geomètriques indicades a l'UNE
22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni impactes.
ANCORATGE DE CIMENT:
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
ANCORATGE METÀL·LIC:
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada ancoratge.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ANCORATGE METÀL·LIC:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, femelles, etc... on es garanteixin les
condicions exigides al plec.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb determinació del límit elàstic,
càrrega i allargament en trencament.
Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les
especificacions indicades.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material
(com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i
caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021 i
UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta i
s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es
farà el control sobre el 100% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 -

ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
Aptitud al doblegat:
Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments
o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
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Tensió d'adherència:
D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
Tensió de última d'adherència:
D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en
massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
Descripció de la forma
Referència a la norma EN
Dimensions nominals
Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma
UNE-EN 10080.
Característiques mecàniques de les barres:
Acer soldable (S)
Allargament total sota càrrega màxima:
Acer subministrat en barres: >= 5,0%
Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
Allargament total sota càrrega màxima:
Acer subministrat en barres: >= 7,5%
Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦ fy
¦unitaria ¦ al
¦ fs/fy ¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦ N/mm2 ¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12% ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400 ¦ >= 480 ¦ >= 20% ¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500 ¦ >= 575 ¦ >= 16% ¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
Massa:
Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per
tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
Identificació del subministrador
Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
Número de sèrie del full de subministrament
Nom de la fàbrica
Data d'entrega i nom del peticionari
Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
Diàmetres subministrats
Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
Forma de subministrament: barra o rotlle
Identificació i lloc de subministrament
Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la
informació següent:
Data d'emissió del certificat
Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
Certificat de l'assaig de doblegat simple
Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig
de la biga
Marca comercial de l'acer
Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els
valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i
a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser
conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i
sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit
elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es
declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant
com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser
acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot,
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
Comprovació de la secció equivalent
Comprovació de les característiques geomètriques
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
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En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions
experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
Pes del lot <= 30 t
Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la
mateixa instal·lació de ferralla
Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització
d'aquest assaigs.
Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es
determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència
segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el
tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes,
les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències
documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a
obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés,
en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en
servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes
als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat
compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés
a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra
proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a
l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es
procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 -

TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D2JP01,B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
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Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
Fletxa: ± 5 mm/m
Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 -

LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
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Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦
¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦
¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦
+----------------------------------------+
Fletxa: ± 5 mm/m
Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0,B0D629A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
Puntal rodó de fusta
Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

107

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre: ± 2 mm
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦ - ¦
¦
2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦
¦
3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m ¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D75000,B0D71130,B0D732A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
Tauler de fusta
Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
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Toleràncies:
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm
Gruix: ± 0,3 mm
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
Mínim: 2100 N/mm2
Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
Gruix: <= 3%
Llargària: <= 0,3%
Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
A la cara: >= 1,40 kN
Al cantell: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZT006,B0DZA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els
encofrats.
S'han considerat els elements següents:
Tensors per a encofrats de fusta
Grapes per a encofrats metàl·lics
Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
Desencofrants
Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
Bastides metàl·liques
Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les
seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà
sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès
per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de
revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de
forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes
perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó,
abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els
deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS

B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FA -

TOTXANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FA1H70.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
Peces massisses
Peces calades
Peces alleugerides
Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres
matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les
remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
Massís: <= 25%
Calat: <= 45%
Alleugerit: <= 55%
Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
Massís: >= 37,5%
Calat: >= 30%
Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria
I o II
Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
Peces amb <= 1,0%: A1
Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de
la categoria.
D1: <= 10%
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D2: <= 5%
Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació
posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar
revestides amb un lliscat:
Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a
l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
Cara vista (UNE-EN 771-1)
Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
Absorció d'aigua per capil·laritat
Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
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Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
Marca del fabricant i lloc d'origen
Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
Referència a la norma EN 771-1
Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat
de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla
de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 7721, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió
d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
Rci: Valor de resistència de cada proveta
n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
En element estructural incloure la verificació:
En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.
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B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FG -

RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FG3JA3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
Mètode A, rajoles extruïdes.
Mètode B, rajoles premsades en sec
Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
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Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ MÈTODE DE ¦ GRUP I ¦ GRUP IIa ¦ GRUP IIb ¦ GRUP III ¦
¦ FABRICACIÓ ¦ E<=3% ¦ 3%<E<=6% ¦ 6%<E<=10% ¦ E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI ¦ Grup AIIa-1 ¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII ¦
¦ EXTRUÏDES ¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2 ¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a ¦ Grup BIIa ¦ Grup BIIb ¦ Grup BIII ¦
¦ PREMSADES ¦ E<=0,5% ¦
¦
¦
¦
¦ EN SEC ¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b ¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de
rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
Grup AI-a, AI-b, AII-a1
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
Gruix: ± 10%
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: ± 1,5%
Ortogonalitat: ± 1%
Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
Gruix: ± 10%
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: ± 1,5%
Ortogonalitat: ± 1%
Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
46 - 115 peces/m2: ± 1%
Gruix:
15 - 45 peces/m2: ± 5%
46 - 400 peces/m2: ± 10%
Rectitud de costats:
15 - 115 peces/m2: ± 5%
116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
Planor:
15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
116 - 400 peces/m2: ± 1%
15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
116 - 400 peces/m2: ± 1%
Ortogonalitat:
Grup BIII
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
Costat <= 12 cm: ± 0,75%
Costat > 12 cm: ± 0,5%
Gruix:
46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
<= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: + 0,5%, - 0,3%
Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
Grup AII-b1: >=900N
Grup AII-b2: >=750N
Grup AIII: >=600N
Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
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Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
Reacció al foc: A1
Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat
Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
Reacció al foc: A1
Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):
Grup AI-a: >=28 N/mm2
Grup AI-b: >=23 N/mm2
Grup AII-a1: >=20 N/mm2
Grup AII-a2: >=13 N/mm2
Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
Grup AII-b2: >=9 N/mm2
Grup AIII: >=8 N/mm2
Grup BI-a: >=35 N/mm2
Grup BI-b: >=30 N/mm2
Grup BII-a: >=22 N/mm2
Grup BII-b: >=18 N/mm2
Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit
(UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement
a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc
ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en
sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
Marcat corresponent a la primera qualitat.
La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
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Referència a la norma UNE-EN 14411
Nom o marca del fabricant
Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
Classificació del producte i usos finals previstos.
Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
Conductivitat tèrmica (W/mK)
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran
al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
Sobre 10 rajoles:
absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
Sobre 5 rajoles:
resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
Sobre 3 rajoles:
duresa a la ratllada (escala de mohs)
Sobre 1 rajola:
coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Aspecte
Absorció d'aigua
Resistència a la flexió
Duresa superficial
Dilatació tèrmica
Resistència a les taques
Resistència als productes domèstics de neteja
Llargària
Amplària
Gruix
Rectitud d'arestes
Planor
Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 -

MATERIALS BÀSICS

B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FJ -

PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FJ3QQ3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles amb formes especials.
S'han considerat les peces següents:
Rajola roma o doble rom
Rajola amb trencaaigües sencill o doble
Rajoles amb cantells en escaire
Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.
S'han considerat els materials següents:
Ceràmica natural
Ceràmica esmaltada
Ceràmica vidriada
Gres extruït sense esmaltar
Gres extruït esmaltat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
Mètode A, rajoles extruïdes.
Mètode B, rajoles premsades en sec
Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ MÈTODE DE ¦ GRUP I ¦ GRUP IIa ¦ GRUP IIb ¦ GRUP III ¦
¦ FABRICACIÓ ¦ E<=3% ¦ 3%<E<=6% ¦ 6%<E<=10% ¦ E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI ¦ Grup AIIa-1 ¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII ¦
¦ EXTRUÏDES ¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2 ¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a ¦ Grup BIIa ¦ Grup BIIb ¦ Grup BIII ¦
¦ PREMSADES ¦ E<=0,5% ¦
¦
¦
¦
¦ EN SEC ¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b ¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de
rajola.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Primera qualitat
Dimensions en cm
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
Conductivitat tèrmica (W/mK)
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l'obra es demanaran
al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
Sobre 10 rajoles:
absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
Sobre 5 rajoles:
resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
Sobre 3 rajoles:
duresa a la ratllada (escala de mohs)
Sobre 1 rajola:
coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Aspecte
Absorció d'aigua
Resistència a la flexió
Duresa superficial
Dilatació tèrmica
Resistència a les taques
Resistència als productes domèstics de neteja
Llargària
Amplària
Gruix
Rectitud d'arestes
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Planor
Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie
completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B1 -

MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B1Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z0 -

MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z0A100,B1Z0D230,B1Z0D300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
Claus d'acer
Claus de coure
Claus d'acer galvanitzat
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B71 -

LÀMINES BITUMINOSES

Arquitecte

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B71190L0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció,
amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.
LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.
LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o
vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció
(mineral o metàl·lica).
LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries
armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o
metàl·lica).
LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material
antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o
metàl·lica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster
FV: Feltre de fibra de vidre
FP: Feltre de polièster
PE: Film de poliolefina
TV: Teixit de fibra de vidre
PR: Film de polièster
MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
TPP: Teixit de polipropilè
AL: Alumini
NA: Sense armadura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes,
protuberàncies, clivelles, forats)
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la
resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest
material, adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la
làmina i adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a
possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels.
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de
35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.
Incompatibilitats:
Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.
Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o
derivats.
LÀMINES LBA, LO O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN
ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109): <= valor declarat pel fabricant
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1): Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i longitudinal de
la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
Llargària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada pel fabricant
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Amplària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada pel fabricant
Rectitut (UNE-EN 1848-1): ± 20 mm/10 m
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada pel fabricant
Gruix (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada pel fabricant

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1): <= valor declarat pel fabricant
Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108): <= valor
declarat pel fabricant
Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):
Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:
Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109): Tolerància declarada pel fabricant
Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110): Tolerància declarada pel fabricant
Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada): Ha de complir
Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039): ± 30% en massa de grànuls
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat
Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades
Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928): Ha de complir
Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928): Ha de complir
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de l'UNE 104206.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà
més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades
posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim d'emmagatzematge:
Làmines autoadhesives: 6 mesos
Resta de làmines: 12 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de
cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas
bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
Estanquitat
Resistència a la penetració d'arrels
Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
Resistència a la fluència
Estabilitat dimensional
Envelliment tèrmic
Flexibilitat a baixes temperatures
Resistència a la càrrega estàtica
Resistència a la càrrega dinàmica
Allargament al trencament
Resistència a la tracció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Data de fabricació
Nom del fabricant o marca comercial
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Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Condicions d'emmagatzematge
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment
Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes classe
F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes que
requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT
D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Data de fabricació
Nom del fabricant o marca comercial
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment
Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
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Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE
36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori
autoritzat, independent del fabricant.
A la recepció dels productes es comprovarà:
Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
Que disposen de la documentació certificacions exigides
Que es corresponen amb les propietats demandades
Que han estat assajats amb la freqüència establerta
Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4
Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11
Resistència a la calor: UNE 104281-6-3
Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7
Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16
Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1
(en làmines bituminoses no protegides:)
Massa: UNE EN 1849-1
(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)
Fluència: UNE 104281-6-3
Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i
gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B77 -

LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7711M00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
Vel de polietilè
Làmina de polietilè
Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
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Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i
longitudinal de la làmina
Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant
Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
Resistència a tracció:
Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal
de la làmina
Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de
la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix
material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins
del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
Durabilitat:
Oxidació (UNE-EN 14575)
Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
Característiques complementàries:
Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Gruix (UNE-EN 1849-2)
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
Allargament (ISO/R 527-66)
Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
Durabilitat:
Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
Microorganismes (UNE-EN 12225)
Resistència química (UNE-EN 14414)
Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres
subterrànies:
Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
Durabilitat:
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Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o
Durabilitat:
Microorganismes (UNE-EN 12225)
Resistència química (UNE-EN 14414)
Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades
en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de
cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor.
Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos
en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos,
estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Nom del fabricant o marca comercial
Data de fabricació
Identificació del producte
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
Estanquitat
Resistència a la penetració d'arrels
Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
Resistència a la fluència
Estabilitat dimensional
Envelliment tèrmic
Flexibilitat a baixes temperatures
Resistència a la càrrega estàtica
Resistència a la càrrega dinàmica
Allargament al trencament
Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F
roof,
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- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que
requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Data de fabricació
Nom del fabricant o marca comercial
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
Sistema d'instal·lació previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:
Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament
identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C:
Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la
classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C
Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
Sistema 3: Declaració de prestacions
Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
Que disposen de la documentació certificacions exigides
Que es corresponen amb les propietats demandades
Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i
gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)
Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
Resistència a l'impacte.
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)
Per a membranes:
Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493
Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)
En casos especials, s'inclouran a més:
Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

____________________________________________________________________________

B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 -

SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que
en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic
(àcid), amínic (bàsic) o neutre
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Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i
càrregues
Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i
càrregues
Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30% ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30% ¦ ¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦ 30% ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent ¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,2 ¦ 5 - 35°C ¦ 15-25% ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent ¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦ 5 - 35°C ¦ 25% ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent ¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦ 5 - 40°C ¦ 10-15% ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦ 10% ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦ 10% ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament ¦Shore A ¦
¦
¦ (N/mm2) ¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦ >= 0,7 ¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida ¦ >= 1,6 ¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 2,5 ¦
¦ 60° ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ >= 1,5 ¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent ¦
¦ 0,3 - 0,37 N/mm2 ¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦ - ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦ - ¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
Neutra: >= 500%
Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense
retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
Monocomponent: Poliuretà
Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una
certa elasticitat.
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Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva
preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
a 20°C: 15 N/cm2
a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦ DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment ¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦ (Només en pols) ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a ¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦ (mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦ (mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú ¦1,35-1,5 ¦ <= 23,5 ¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt ¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35 ¦ <= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una
temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels
20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
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Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte
Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
Instruccions d'ús
Pes net o volum del producte
Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes
que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
Referència a la norma UNE-EN 13963
Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el
compliment de les condicions establertes al plec.
Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)
Assaig de penetració
Assaig de fluència
Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de
les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.
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B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ -

MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ1090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
Cinta de cautxú cru
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa
uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb
membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
Amplària: < 0,4%
Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Limitacions de temperatura
Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les
gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte ¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦ 3/4 ¦
¦Material per a ¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc ¦ Altres
¦ 4 ¦
¦guix laminat ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦ Tots
¦ 4 ¦
¦
¦contemplats anteriorment ¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
Referència a la norma UNE-EN 13963
Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
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B7 -

MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z -

MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z2 -

EMULSIONS BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7Z24000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent
emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una
agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
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Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es
pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit
pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de
condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es demanarà al
contractista el resultat de l'assaig:
Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que
consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.
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B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B81 -

MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

B811 -

MORTERS PER A ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8111G80.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions o additius per a realitzar
revestiments continus exteriors o interiors.
S'han considerat els tipus següents:
Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3
Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes funcions
que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o
lleugers.
Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen
sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda
absorció de l'aigua per capil·laritat.
Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic.
CONDICIONS GENERALS:
Característiques del morter fresc:
Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
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Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:
Densitat aparent en sec: EN 1015-10
Resistència a compressió: EN 1015-11
Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
Reacció davant del foc:
Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a la
resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització.
Propietats del morter endurit:
Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):
S I: 0,4 a 2,5 N/mm2
S II: .1,5 a 5,0 N/mm2
CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2
CS IV: >=6N/mm2
Absorció d'aigua per capil·laritat (W):
W 0: No especificat
W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
W2: c<=0,20 kg/m2 min0,5
Conductivitat tèrmica (T):
T1: <= 0,1 W/m K
T2: <= 0,2 W/ m K
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
Conductivitat tèrmica (W/mK)
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
Referència a la norma UNE-EN 998-1
Reacció al foc
Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de
condicionament per morters OC
Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
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Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
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B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -

MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZM000,B89ZPE00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments
resistents als àlcalis
Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa.
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans
de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: 2 h
Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a
l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la
superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30
Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
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Adherència (UNE 48032): <= 2

PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació
de pigments
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 2 h
Pes específic:
Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
Rendiment: > 6 m2/kg
Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
Resistència al rentat (DIN 53778):
Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments
pneumàtics
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 4 h
Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la
superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
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Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la
superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la
superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 20 min
Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
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Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina,
querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
Tracció: >= 16 N/mm2
Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
Ha de tenir una consistència adequada.
Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 2 h
Pes específic: < 17 kN/m3
Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència al rentat (DIN 53778):
Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
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Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà

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

____________________________________________________________________________

B8 -

MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z -

MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA -

MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb
un activador
Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i
altres additius
Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius
aniònics i sabons.
Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència
química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant
el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
Solució de silicona
Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la
brillantor
Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt
en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una
capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
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Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 5 h
Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
Resistència química:
A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
A l'acid làctic al 5%: 15 dies
A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
A l'oli de cremar: Cap modificació
Al xilol: Cap modificació
Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 30 min
Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Ha de ser de color estable i insaponificable.
Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

141

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment seca: < 6 h
Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 1 h
Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 45 min
Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 15 min
Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
Al tacte: < 30 min
Totalment seca: < 2 h
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecat
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: < 15 min
Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Gruix de la capa: 4 - 10 micres
Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
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PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i
ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Al tacte: 30 min - 4 h
Totalment seca: < 12 h
Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses
sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Acabat, en el vernís
Codi d'identificació
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Dissolvents adequats
Límits de temperatura
Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
Toxicitat i inflamabilitat
Color, en el vernís de poliuretà de dos components
Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest
control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas,
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha
d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
Assaigs sobre pintura líquida:
Dotació de pigment
Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
Assaigs sobre pel·lícula seca:
Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
Índex d'anivellament INTA 160289
Índex de despreniment INTA 160.288
Temps d'assecat INTA 160.229
Envelliment accelerat INTA 160.605
Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà
de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de
conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en
primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que
els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

BB -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 -

BARANES I AMPITS

BB12 -

BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB12FJ01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
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S'han considerat els tipus de baranes següents:
De perfils buits d'acer
De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels
cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga
més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
LLargària del perfil: ± 1 mm
Secció del perfil: ± 2,5%
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Torsió del perfil: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs
corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).
Assaigs estàtics
Assaigs dinàmics
Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
Massa de recobriment (mètode magnètic)
Assaig d'adherència del
Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les
especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En
cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que
hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.

____________________________________________________________________________

BF168 - Familia F168

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF1683173.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

____________________________________________________________________________

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D03 -

GRANULATS

D03J -

GRANULATS-CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D03JM2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de granulats i ciments sense aigua per a fer formigó incorporant l'aigua en el moment de projectar-lo, per via seca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 10% del pes del ciment utilitzat.
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

146

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

Les característiques de la mescla han de permetre que, un cop projectat el formigó, s'aconsegueixi la resistència prevista.
La mida dels granulats s'ha d'ajustar al fus granulomètric aprovat per la DF, d'acord amb els assaigs previs de resistència.
El tamany màxim del granulat ha de ser l'indicat a la DT.
Humitat del granulat: >= 2%, <= 6%
Temperatura el granulat: >= 5°C
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles') (UNE 83-116): < 30
Temperatura del ciment: <= 50°C
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer just abans de l'utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
L'additiu s'ha d'afegir a la mescla en sec.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
Temps màxim per a la seva utilització: 1,5 h
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 83607:1994 IN Hormigón y mortero proyectados. Recomendaciones de utilización.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada dosificació assajada (mínim dues), es realitzaran els següents assaigs:
Confecció de 3 caixons segons la norma UNE 83602, per tal d'obtenir de cadascun, 6 provetes que s'assajaran a
compressió (3 a 7 dies i 3 a 28 dies) segons la norma UNE 83605.
Comprovació de la repercussió de l'ús de fibres i/o additius en la resistència del formigó projectat. Es realitzaran assaigs
de resistència a compressió, seguint el mateix procediment, sobre una mescla igual sense additius i/o fibres (mescla patró).
Assaigs de control:
Cada 50 m3 de volum projectat, o cada setmana si s'executa menys, es farà 1 caixó segons la norma UNE 83-602 per tal
d'obtenir 6 testimonis per a trencar a compressió (3 a 7 i 3 a 28 dies), segons la norma UNE 83605.
Control diari del consum de ciment i additiu.
Un cop al mes: 1 assaig granulomètric (UNE EN 933-1) i una determinació de la humitat (NLT-102 i NLT-103) dels àrids
utilitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els assaigs previs s'han de realitzar a peu d'obra, abans de començar-la, utilitzant les instal·lacions, medis i composició del formigó
definitiu.
Les condicions d'obtenció de mostres, curat, conservació, tall i trencament estan desenvolupades en les normes UNE 83602 i UNE
83605.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la fórmula de treball si no es compleixen les condicions especificades tant a nivell de components com de la mescla.
Degut a la dispersió dels resultats dels assaigs de formigó projectat, el disseny de la mescla ha d'intentar produir un material de
resistència superior a l'especificada. Com a valor orientatiu es pot prendre del 15% al 20% del valor mínim del tipus de resistència
corresponent, sense passar de 7 N/mm2.
Els resultats dels assaigs realitzats sobre provetes de formigó projectat amb fibres d'acer no han de ser pitjors, en cap cas, que els
obtinguts a partir de provetes de formigó que no continguin fibres d'acer.
L'assaig de control de resistències es considera satisfactori quan el valor mig de la resistència de les provetes d'una sèrie està per
sobre de l'exigida a la fórmula de treball.
Es podran admetre desviacions sobre la corba granulomètrica de la fórmula de treball de fins a un 5 % (en més o en menys),
sempre que les toleràncies indicades a dita fórmula no siguin més estrictes.
El contingut de fibres en via humida no ha de superar el 5% en pes de la mescla, i a més, el formigó haurà de tenir una consistència
fluida.

____________________________________________________________________________

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -

MORTERS I PASTES

D070 -

MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A4D1,D0701641.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Tipus de ciment:
Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
Ciments de ram de paleta MC
Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

____________________________________________________________________________

D0 -

ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B -

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La
secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques
geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
Ganxos, patilles i ganxos en U:
Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de
curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦ B 400 ¦
10 D ¦ 12 D ¦
¦ B 500 ¦
12 D ¦ 14 D ¦
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+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
No han d'aparèixer principis de fissuració.
Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
Alçària de la corruga:
Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
Llargària en barres tallades o doblegades:
L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
Llargària en estreps o cèrcols:
Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas
de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de
l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i
lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

14 -

ESTRUCTURES

145 -

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
145CJP01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Pilar de formigó armat
Mur de formigó armat
Biga de formigó armat
Cèrcol de formigó armat
Sostre nervat unidireccional
Sostre nervat reticular
Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

149

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
Aplomat i anivellament de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses
Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge
Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
Cura del formigó
Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposició de
suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del
element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les
armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més
gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
Elements formigó armat:
En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
Elements formigó pretensat:
En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 24 mm
6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 12 mm
6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
Desviacions laterals:
Peces: ± 24 mm
Junts: ± 16 mm
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Planor:
Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
Nivell cara superior (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
SOSTRES:
Toleràncies d'execució:
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Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la
solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans
de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.
SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se
el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

4-

CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ

45 -

COBERTES

453 -

BALCONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4531JP01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de renovació de la impermeabilització de les llosanes de balcó o de renovació del paviment.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
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Impermeabilització de llosana amb làmina asfàltica, cavalcada al paviment vertical 15 cm, i encastada 5 cm acabat amb
peces de rajola ceràmica, amb vora lliure amb rajola amb trencaaigües, col·locada amb morter, sobre capa de protecció de morter
de ciment
Substitució de rajola perimetral de vora de balcó amb arrencada de l'última filada i col·locació de peces de rajola de
ceràmica amb trencaaigües a les vores exteriors, amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de llosana:
Col·locació de la membrana
Reforç lineal de la membrana a la zona del minvell
Protecció de la membrana amb una làmina separadora i una capa de morter (Impermeabilització acabada amb paviment)
Acabat del terrat amb rajola ceràmica, començant amb la vora lliure, feta amb peces amb trencaaigües
Substitució de rajola perimetral de vora de balcó:
Arrencada de la rajola de vora existent
Col·locació de la rajola nova amb trencaaigües
CONDICIONS GENERALS:
La impermeabilització de la llosana ha de ser estanca.
Ha de pujar 15 cm pels paraments verticals i estar escastada 5 cm als mateixos.
La superfície d'acabat ha de ser llisa.
S'han de respectar les sortides d'aigua existents al balcó.
La vora lliure ha de ser recta i horitzontal.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta
feta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
IMPERMEABILITZACIÓ DE LLOSANA:
m2 de superfície executada segons les especificacions de la DT.
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
SUBSTITUCIÓ DE RAJOLA PERIMETRAL DE VORA DE BALCÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.

____________________________________________________________________________

4B -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

4B1 -

BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4B12FJ01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un recobriment de vernís o pintura sobre la
seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment
Reparació puntual de barana de perfils d'acer
Reparació i collat de passamà a paret
Reforç de barana de perfils laminats d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:
Replanteig
Preparació de la base
Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció:
Replanteig
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Fixació dels suports a la base
Fixació del passamà als suports
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:
Replanteig
Formació dels caixetins d'ancoratge junt
Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:
Preparació de la zona de treball
Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
Reposició dels elements deteriorats
Reparació i collat de passamà a paret:
Replanteig i marcat dels forats
Obertura dels forats
Col·locació del caixetí o mecanisme
Fixació i tapat del forat que resta
Reforç de barana de perfils laminats d'acer:
Preparació de la zona de treball
Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport
Aplicació del material de pont d'unió
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació,
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les parts soldades han d'estar
unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb reblons.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva
llum:
Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
Empenta horitzontal repartida uniformement:
Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Alçària: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
Separació entre muntants: Nul·la
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat com de la zona de l'encast,
sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió: >= 0,5 mm, <= 1 mm
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li
pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Fondària: <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Fondària: + 0 mm, - 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
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Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E4 -

ESTRUCTURES

E45 -

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E45CJP01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i
formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
Pilars
Murs
Bigues
Llindes
Cèrcols
Sostres amb elements resistents industrialitzats
Sostres nervats unidireccionals
Sostres nervats reticulars
Lloses i bancades
Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
Preparació de la zona de treball
Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
Preparació de la superfície a tractar
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la
durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin
entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions,
etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
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FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 24 mm
6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 12 mm
6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
Desviacions laterals:
Peces: ± 24 mm
Junts: ± 16 mm
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
Sobre biguetes: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48
h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
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No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles
d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient
per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin
forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es
proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt
net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la
DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó
mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70%
de la utilitzada per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat
s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests,
excepte s'utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar
fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts
següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
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Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i
entrada d'aigua en tot el recinte.
Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les
dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla
durant el formigonat.
Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de
l'element construït de l'EHE-08.
Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la
qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques
particulars.
Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar,
indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de
l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis,
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

____________________________________________________________________________

E4 -

ESTRUCTURES

E4B -

ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4BP1112,E4BC3000,E4B3JP01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
Elements estructurals de formigó armat
Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
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Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
Perforació del formigó
Neteja del forat
Injecció de l'adhesiu al forat
Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de
barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions
en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts
de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE
36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la
UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de
tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir
els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posició:
En series de barres paral·leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de
70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més
gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica
d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors
a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició
dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE.
Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta
d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
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Rectitud.
Lligams entre les barres.
Rigidesa del conjunt.
Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon
sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________

E4 -

ESTRUCTURES

E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4DC -

MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DC1D02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
Tapat dels junts entre peces
Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
Aplomat i anivellament de l'encofrat
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
Humectació de l'encofrat, si és de fusta
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
Plànols executius del cindri i els seus components
Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions
tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta
el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès
per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en
cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment
quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes
sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o
preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
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Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a
mínim de les càrregues verticals
Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest
interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.
Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment
de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip,
prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó,
sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho
es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Planor:
Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦Recalçats ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - ¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦ - ¦ - ¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Lloses
¦ - ¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes ¦ - ¦± 30 ¦ - ¦ - ¦
¦
¦Estreps
¦ - ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin
normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes
vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i
s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no
sigui portant de l'estructura.
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans
de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes
de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes
obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que,
desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una
mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest
estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se
el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

E5 -

COBERTES

E5Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5ZD -

MINVELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZD1G0D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.
S'han considerat els tipus següents:
Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter
Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament
Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:
Neteja i preparació del suport
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Replanteig de l'element
Execució de la regata en el parament
Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o
d'encadellat ceràmics
Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:
Neteja i preparació del suport
Replanteig de l'element
Execució de la regata en el parament
Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la cobertura
Rejuntat i neteja dels junts
Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:
Replanteig de l'element
Neteja i preparació de la superfície de suport
Col·locació del morter
Col·locació de les peces
Repàs dels junts i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de la coberta.
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que impedeixi la filtració de l'aigua en el
parament.
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, l'element de protecció ha de cavalcar per sobre
de les peces de la teulada.
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament:
Coberta plana: >= 20 cm
Coberta inclinada: >= 25 cm
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta: >= 10 cm
Pendent de la peça:
Minvell contra parament: >= 100%
Minvell encastat al parament: 25% - 50%
Toleràncies d'execució:
Alineacions:
Planxa: ± 5 mm/m; ± 20 mm/total
Rajola ceràmica: ± 5 mm/m; ± 10 mm/total
Maó: ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de quedar
reblerta de morter.
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la
seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta.
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta.
Volada màxima de la rajola:
Col·locada amb morter: <= 10 cm
Recolzada sobre rajola ceràmica: <= 15 cm
Recolzada sobre encadellat ceràmic: <= 20 cm
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha de quedar encastada dins d'una
regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Cavalcament de les peces: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
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TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de
qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al
suport i el cavalcament amb la resta de teules
Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA AMB
PARAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
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E6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E614 -

PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E614WRAK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
Envà o paredó de tancament
Envà o paredó de tancament passant
Doble envà articulat
Envà pluvial
Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
Col·locació de les peces
Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres
condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
Replanteig d'eixos:
Parcials: ± 10 mm
Extrems: ± 20 mm
Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
Gruix dels junts: ± 2 mm
Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
Planor de les filades:
Paret vista: ± 5 mm/2 m
Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
Paret vista: ± 2 mm/m
Paret per a revestir: ± 3 mm/m
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ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada
i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un
cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra
condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti,
aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre
amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.
ENVÀ PLUVIAL:
Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la paret de suport.
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de
protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada
i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un
cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦
4
¦
<= 2
¦
¦
5
¦ <= 2,5
¦
¦ 6-7
¦
<= 3
¦
¦
7,5
¦ <= 3,5
¦
¦
9
¦
<= 4
¦
¦
10
¦
<= 5
¦
+--------------------------------------+
Regates :
Pendent: >= 70°
A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
Separació dels marcs: >= 20 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter
sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats
de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
Humitat dels maons.
Col·locació de les peces.
Obertures.
Travat entre diferents parets en junts alternats.
Regates.
Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
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E7 -

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7J -

JUNTS I SEGELLATS

E7J5 -

SEGELLATS DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J5129A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb
aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
Amb escuma de poliuretà en aerosol
Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components
diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia
imprimació
Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
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Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
Aplicació del material de segellat
Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
Tall del junt
Neteja i preparació de l'interior del junt
Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar
enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
Gruix del segellat: ± 10%
Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de
quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte
¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra
¦ - 10 a + 35°C ¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦ + 10 a + 35°C ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦
¦
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦
5 a 35°C ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt ¦
¦
¦Massilla acrílica o morter
¦
5 a 40°C ¦
¦sintètic resines epoxi
¦
¦
¦Cordó bentonita de sodi
¦
5 a 52°C ¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que
hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim
establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

167

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.
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E7 -

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7Z1 -

ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7Z15MD0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització realitzada amb membrana.
S'han considerat els elements següents:
Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada
Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra
Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals
Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment i acabat
remolinat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació de raconera:
Replanteig
Col·locació de l'element
Formació de matarracó amb morter:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Execució del matarracó
Curat del morter
Col·locació de làmina de neoprè:
Replanteig
Neteja i preparació del suport
Col·locació de l'element
Arrebossat a bona vista:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Execució de les mestres
Aplicació del morter
Acabat de la superfície
Curat del morter
Repàs i neteja final
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA:
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió.
Ha de ser contínua.
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el mateix pendent. Ha de cobrir el junt
de dilatació perimetral.
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment.
Toleràncies d'execució:
Diferència de nivell entre peces en extrems contingus: ± 1 mm
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ:
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual.
Ha de tenir la superfície prevista.
ARREBOSSAT A BONA VISTA:
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Gruix de l'arrebossat: 1,1 cm
Granulometria de la sorra del morter:
+---------------------------------+
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa ¦
¦------------¦--------------------¦
¦ 2,50 ¦ 100
¦
¦ 1,25 ¦ 30-100
¦
¦ 0,63 ¦ 15-70
¦
¦ 0,32 ¦ 5-50
¦
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¦ 0,16 ¦ 0-30
¦
¦ 0,08 ¦ 0-15
¦
+---------------------------------+
Toleràncies d'execució:
Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
Planor: ± 5 mm/m
Aplomat: ± 5 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ:
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució de l'arrebossat.
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RACONERA O MATARRACÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
LÀMINA DE NEOPRÈ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

E8 -

REVESTIMENTS

E81 -

ARREBOSSATS I ENGUIXATS

E811 -

ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8112562.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals
o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
Arrebossat esquerdejat
Arrebossat a bona vista
Arrebossat reglejat
Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Aplicació del revestiment
Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Execució de les mestres
Aplicació del revestiment
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Acabat de la superfície
Cura del morter
Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Execució de l'aresta
Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir
una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
Planor:
Acabat esquerdejat: ± 10 mm
Acabat a bona vista: ± 5 mm
Acabat reglejat: ± 3 mm
Aplomat (parament vertical):
Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Nivell (parament horitzontal):
Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o
plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a
més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures.
Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals,
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
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FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
Neteja i preparació de la superfície de suport
Control d'execució de les mestres
Acabat de la superfície
Repassos i neteja final
Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Repassos i neteja final
Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

E8 -

REVESTIMENTS

E89 -

PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898E240.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
Superfícies de fusta
Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
Elements de protecció (baranes o reixes)
Elements de calefacció
Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació,
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
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Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions
del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
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PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície a pintar.
Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________

EB -

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

EB1 -

BARANES

EB12 -

BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB12FJ01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i
ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
Replanteig
Preparació de la base
Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui
l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o
sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
Categoria d'ús C5: 3 kN/m
Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50
mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
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BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions
mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 10 mm
Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins
al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre
l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es
situaran els elements d'ancoratge.
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport
sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

G-

PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

G2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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DEMOLICIONS I ENDERROCS

G214 -

ENDERROCS D'ESTRUCTURES

Arquitecte

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2144301.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.
S'han considerat els materials següents:
Maçoneria
Obra ceràmica
Formigó en massa
Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar,
com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que
estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones

____________________________________________________________________________

G4 -

ESTRUCTURES

G4D -

ENCOFRATS

G4DE -

CINDRIS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G4DEJP01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per a suportar l'encofrat d'arcs, voltes, taulers
de ponts o sostres a alçades superiors a 5 metres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
Muntatge i col·locació dels elements de la bastida
Col·locació dels dispositius de travament
Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l'estructura estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
Plànols executius del cindri i els seus components
Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la
seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions
tècniques.
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a
mínim de les càrregues verticals
Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta
el seu formigonament i compactació.
Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només a la fricció de collars, s'ha de tenir
l'aprovació prèvia de la DF.
A les obres de formigó pretesat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions que es derivin del tesat de les armadures
actives i ha de resistir les tensions derivades de la redistribució del pes propi de l'element formigonat.
Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al sistema de formigonament previst.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment
de desencofrat.
Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del cindri, i s'han de retirar els màxims possibles
abans del tesat de les armadures, si l'estructura s'ha de pretensar.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del descindrat.
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura si:
Pes propi dels sostres > 5 kN/m²
Alçària dels puntals > 3,5 m
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests s'han de col·locar
les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre d'acord amb l'apartat 59.2. de l'EHE-08
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l'estructura executades amb anterioritat.
Toleràncies de deformacions pel formigonament:
Moviments locals del cindri: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 11 de la norma EHE-08.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions necessàries contra les avingudes.
Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha d'observar el comportament general del
cindri seguint les seves deformacions.
El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades.
El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF.
Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer servir falques, caixes de sorra, crics o
d'altres dispositius similars.
Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els cindris s'han de mantenir separats dos o tres
centímetres durant dotze hores abans de retirar-los completament.
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de començar pel centre del tram i continuar cap als
extrems.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest
estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb
seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap als extrems, en voladissos des de la
volada cap al recolçament
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 -

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

H15 -

PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H151JP01,H151JP02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a
l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir
les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
Protecció de forats verticals amb vela de lona
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
Barana de protecció a la coronació d'una excavació
Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
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Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
Anellat per a escales de ma
Marquesina de protecció accés aparell elevadors
Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
Pantalla de protecció front al vent
Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
Elements de protecció en l'ús de maquinaria
Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica

CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de
control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat
de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del
seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les
instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i
utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva
funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà de
realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o
objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i
serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat
menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que
està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb
l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades
verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de
les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests
objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per
sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i
que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva
utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la
seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o
fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no
sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant proteccions
individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.
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PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal
que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en
construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K1 -

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K12 -

IMPLANTACIONS D'OBRA

K121 -

BASTIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K1213251,K1215250.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin
muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
Col·locació de les plataformes de treball
Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
Desmuntatge i retirada de la bastida
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:
Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors
Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont
Col·locació de les plataformes de treball a terra
Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
Desmuntatge i retirada de la bastida
Lloguer de bastida o pont penjant:
Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul sense
deformacions ni danys.
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Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas.
L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi
a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm,
pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la
zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de
seguretat fixades pel RD 486/1997 'Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo'
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de
càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les
condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les
plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment línies
elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
PONT PENJANT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y
requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos de
acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.
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K1 -

TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

K15 -

PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K15QFJ01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a
l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir
les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
Protecció de forats verticals amb vela de lona
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
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Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
Barana de protecció a la coronació d'una excavació
Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
Anellat per a escales de ma
Marquesina de protecció accés aparell elevadors
Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
Pantalla de protecció front al vent
Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
Elements de protecció en l'ús de maquinaria
Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica

CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de
control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat
de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del
seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les
instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i
utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva
funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà de
realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o
objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i
serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat
menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que
està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb
l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades
verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de
les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests
objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per
sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i
que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva
utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

181

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la
seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o
fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no
sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les
mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant proteccions
individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal
que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en
construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que
l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a
utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la
construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.
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K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 -

DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2182231,K218JP04.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre
camió o contenidor
Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor
Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge,
amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classificació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que
estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R540D0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de
retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues
obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en
obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus
Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu,
la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.
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K2 -

DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA -

DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RAJP01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització,
selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT:
valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
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Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig
dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.
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K4 -

ESTRUCTURES

K45 -

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

K45R -

REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45RA011,K45RJP00,K45RC000,K45RJP02,K45RJP03,K45RB010,K45RE004.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
Escatat i raspallat d'armadures
Passivat d'armadures
Restitució de volum de formigó
Pont d'unió entre superfícies de formigó
Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
Determinació de la zona a sanejar
Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
Netejar les armadures de restes de formigó adherit
Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
Determinació de les armadures a sanejar
Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
Determinació de la zona a sanejar
Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
Netejar les armadures de restes de formigó adherit
Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució del volum amb morter polimèric
Neteja de la zona de treball
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
No han de restar elements trencats, o amb fissures al formigó.
Les armadures han d'estar netes, sense restes de formigó adherit.
La superfície del formigó ha de ser irregular.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, DEIXANT-LES AL DESCOBERT:
S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transmeti càrregues a l'element a repicar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT I
RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K4 -

ESTRUCTURES

K4B -

ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4BPJP02,K4BPJP03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en
formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
Elements estructurals de formigó armat
Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, col·locant un cèrcol
perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
Perforació del formigó
Neteja del forat
Injecció de l'adhesiu al forat
Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de
barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin
recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions
en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts
de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE
36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la
UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions
del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En
cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
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Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de
tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir
els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posició:
En series de barres paral·leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de
70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més
gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica
d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors
a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb
l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició
dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE.
Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta
d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
Rectitud.
Lligams entre les barres.
Rigidesa del conjunt.
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon
sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

____________________________________________________________________________

K4 -

ESTRUCTURES

K4C -

APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4C3JP01,K4C9JP01,K4C91510.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.
S'han considerat els elements següents:
Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per
solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
Falcat i tesat dels puntals
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Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de
suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament
travats en tots dos sentits.
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:
Moviments locals: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica del
mateix.
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a
salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K5 -

COBERTES

K51 -

TERRATS

K511 -

ACABATS DE TERRATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K511FBFK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb paviment flotant:
Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir.
Acabat amb capa granular:
Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Acabat amb peces prefabricades de formigó:
Replanteig de les peces
Col·locació de les peces en sec sobre el suport
Capa de protecció amb material granular:
Replanteig del nivell
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Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Abocat del material i reglejat de la superfície
Cura i protecció del material
Paviment de rajola ceràmica:
Replanteig de l'especejament
Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt: >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
Cobertes ventilades: <= 5 m
Cobertes no ventilades: <= 7,5 m
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar.
Separació entre peces: <= 0,2 cm
Junts perimetrals: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 5 mm/2 m
Nivells: ± 10 mm/total
Alineació de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec): <= 5%
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa: ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
Gruix: - 10 mm
Nivell: ± 10 mm
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens de
morter.
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 5 mm/2 m
Nivells: ± 10 mm/total
Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per a cobertes transitables amb la
finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava, es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
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Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Preparació i neteja de la superfície d'assentament.
Replanteig de nivells.
Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

K5 -

COBERTES

K5Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

K5Z2 -

SOLERES I EMPOSTISSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5Z26D31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els tipus següents:
Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix
Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre
Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter
Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques
Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques
Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i
recolzats sobre envanets de sostremort
Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de capa de protecció de morter de ciment:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)
Abocat del material i reglejat de la superfície
Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas
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Execució de l'acabat, en el seu cas
Cura i protecció del material
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:
Replanteig de les peces
Col·locació de les peces amb morter
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:
Replanteig de les peces
Clavat de les peces al suport
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de tenir junts de retracció.
Junts de retracció:
Fondària: >= 0,7 cm
Amplària: aprox. 0,4 cm
Separació entre els junts: <= 500 cm
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcaments: >= 12 cm
SOLERA:
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements
han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a
trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Toleràncies d'execució:
Nivell de solera: ± 10 mm
Planor:
Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m
Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per
evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
Pendent: ± 0,5%
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Distància entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm
Distància entre les fixacions situades a l'interior: <= 30 cm
Distància entre els cargols de reforç: <= 90 cm
Toleràncies d'execució:
Pendent: ± 0,5%
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a
trencajunt.
Els junts longitudinals han de ser a tocar.
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells.
Separació de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm
Penetració de les fixacions al suport: >= 2 cm
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:
La solera ha de ser plana i resistent.
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
Separació d'elements verticals: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K5 -

COBERTES

K5Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

K5ZE -

RÀFECS I VORES LLIURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5ZE1H0K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest.
S'han considerat els tipus següents:
Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada amb morter
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, col·locada amb morter
Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques
Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter
Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües col·locada amb morter:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig de les peces
Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques:
Replanteig de l'element
Col·locació de les lloses per filades
Ràfec de maó ceràmic:
Replanteig de l'especejament
Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter
Neteja de l'element
Protecció de cornisa amb planxa:
Neteja i preparació del suport
Replanteig de l'element
Col·locació de la platina d'acer fixada al suport
Col·locació de la làmina fixada a la platina
Execució dels junts entre làmines
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
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Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
Volada de les peces de la vora lliure: >= 5 cm
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA AMB TRENCAAIGÜES:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els trencaaïgues han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
Sortint del trencaaigües: >= 3 cm
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
El suport i les peces per col·locar que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal de que no
absorbeixin l'aigua del morter.
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÀMICA AMB TRENCAAIGÜES:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.

____________________________________________________________________________

K7 -

IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K71 -

MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K71197G5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines
bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes no protegides col·locades adherides:
PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt.
PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada
PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:
PN-1: Una làmina LBM-40
PN-3: Una làmina LAM-3
PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
PN-8: Una làmina LBM-48
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades adherides:
MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
Neteja i preparació del suport
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Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
Execució de la membrana per varies capes
Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Repàs dels junts
Reparació puntual d'impermeabilització realitzat amb làmina bituminosa:
Neteja i preparació del suport
Aplicació de l'imprimació en el seu cas
Fixació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements
que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de
dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
Base : >= 5 cm
Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦
¦ Denominació ¦ Dotació per capa ¦
¦
¦ material
¦ (kg/m2)
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24
¦
>= 2,2
¦
¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M ¦
>= 2,7
¦
¦
¦LO-40,
¦
>= 3,6
¦
¦
¦LBM-30, LBM-30/M ¦
>= 2,8
¦
¦
¦LBM-40, LBM-40/G ¦
>= 3,8
¦
¦
¦LBM-48
¦
>= 4,5
¦
¦
¦LBM-50/G
¦
>= 4,8
¦
¦
¦LAM-3
¦
>= 4,2
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,124 ¦
¦
¦50 micres
¦
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,2
¦
¦
¦80 micres
¦
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material ¦Oxiasfalt OA
¦
>= 1,5
¦
¦adhesió ¦Màstic modificat ¦Valor mínim segons ¦
¦
¦MM-II B
¦capa i/o membrana ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦ >= 0,3
¦
¦prèvia ¦
ED
¦
¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina
3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina
4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina
Toleràncies d'execució:
Nivells: ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació.
Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament amb
els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm
Pendents > 0 o làmines sense protecció:
Longitudinals: >= 8 cm
Transversals: >= 10 cm
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm
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Toleràncies d'execució:
Cavalcaments: ± 20 mm
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació Tècnica o, a
manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C
per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat
del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
Pendent:
PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
PA-6, PA-7: 1-15%
PA-8 PA-9: 0-15%
PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%
PN-7 PN-8: 0-5%
GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1%
MA-2: >= 10%
MA-3: >= 5%
MA-4: 5-15%
GF-1: >= 20%
GF-2: >= 15%
Planor: ± 5 mm/2 m
Rugositats: <= 1 mm
Resistència a la compressió: >= 200 kPa
Humitat: <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb
acabats a base de betum asfàltic
Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la
solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de
permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre
elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb
paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, del
sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
LAM -3: Amb adhesiu
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en
aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base
quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts
singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest
abans que no es refredi.
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:
Cal assegurar-se de la compatibilitat de la làmina amb la resta de components de la impermeabilització.
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reparar amb la temperatura d'aplicació de la làmina, amb la
temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació.
L'operació de reparació s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la
impermeabilització.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
Neteja i repàs del suport.
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements
singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

K8 -

REVESTIMENTS

K89 -

PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K89BADJ0,K898D240.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
Superfícies de fusta
Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
Elements de protecció (baranes o reixes)
Elements de calefacció
Tubs
Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació,
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
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CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat relativa de l'aire > 60%
En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions
del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions
corresponents als envidraments segons els criteris següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
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m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície a pintar.
Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

____________________________________________________________________________
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AM. AMIDAMENTS
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PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:
01
01
01

H151JP01
Num.
1

m2

Text

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

Protecció vertical d'obertures amb fusta del primer metre superior i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Obertures P2

[C]

[D]

[E]

2,500

4,250

1,000

[F]

H151JP02
Num.
1

m2

Text

10,625

Protecció vertical d'obertures amb cartró de la part inferior i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

Obertures P2

[C]

[D]

[E]

2,500

4,250

1,000

[F]

G2144301
Num.
3

m3

Text

10,625

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

PIS TERCER

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,250

0,250

11,500

TOTAL AMIDAMENT
4

K45RA011
Num.
3

m

Text

Tipus

Num.
3

u

Text

[C]

[D]

[E]

1,000

11,500

0,300

[F]

3,450

Repicat puntual de la part alta de la mènsula i de totes aquelles zones deteriorades que presentin fissures i
esquerdes, i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals i mecànics, amb càrrega manual
de runa sobre contenidor
Tipus

TERCER PIS

K2182231

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num.
2
3

m2

Text

2,000

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

MINVELL TERCER PIS
REGATA MINVELL TERCER PIS

K45RC000
Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000

0,300
0,100

11,500
11,500

[F]

TOTAL Fórmula

3,450 C#*D#*E#*F#
1,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

3,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

3,594 C#*D#*E#*F#

Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor

PIS TERCER

K45RJP00

TOTAL Fórmula

3,594

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

10,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

10,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

1

4,600

Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

AMIDAMENTS
2
4

Pàg.:

SEGON PIS
TERCER PIS

4,000
6,000

2,000
2,000

1,250
1,250

10,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

K4C3JP01
Num.

m

25,000

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló

Text

Tipus

2

[C]

[D]

3,000

4,250

[E]

[F]

1

01
01
02

E4BP1112
Num.

u

Text

12,750

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
ESTRUCTURA

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Tipus

1

TOTAL Fórmula

12,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

2

T

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

NUMERO

2

2N PIS
3 en VOLADIS

60,000
16,000
90,000
16,000

4
6

3R PIS

7

60,000
16,000
90,000
16,000

9

TOTAL AMIDAMENT
2

145CJP01

Num.
2

m2

Text

182,000

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg/m3 (25kg/m2), execució segons plànols (inclòs goteró, etc.)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PIS SEGON

1,000

1,250

19,000

TERCER PIS

1,000

1,250

35,250

FJP

1,000

1,250

3,000

3
4
5
6

TOTAL AMIDAMENT
3

K45RJP02

Num.
1

dm3

Text

SEGON PIS MENSULES
TERCER PIS MENSULES
3 FJP
2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

23,750 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
44,063 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
3,750 C#*D#*E#*F#
71,563

Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, totes aquelles zones deteriorades que s'han repicat donat que
presenten fissures i esquerdes.
Tipus

[C]

[D]

4,000
4,000
20,000

20,000
20,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

80,000 C#*D#*E#*F#
80,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

180,000

EUR
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A L´EPSEVG

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Titol 3

1

Pàg.:
01
01
03

4531JP01

Num.

m2

Text

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
PALETERIA I IMPERMEABILITZACIONS

Impermeabilització de llosana amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP cavalcada al parament vertical
15 cm, i encastada 5 cm acabat amb peces de rajola ceràmica fina de 28x14 cm, amb vora lliure amb rajola de
ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sobre capa de protecció de morter de ciment 1:6
de 3 cm de gruix, segons plànols (inclòs goteró etc.)
Tipus

3

SEGON PIS
TERCER PIS
5 FJP
4

[C]

[D]

23,000
35,250
2,000

1,250
1,250
1,250

[E]

[F]

E5ZD1G0D
Num.

m

Text

75,313

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6
Tipus

1

PIS SEGON
PIS TERCER
5 FJP
3

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000

23,000
35,250
2,000

[E]

[F]

E8112562
Num.
2
4

m2

Text

60,250

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
Tipus

MINVELL SEGON PIS
MINVELL TERCER PIS

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000

0,600
0,600

23,000
35,250

[F]

E7J5129A
Num.
3
5

m

Text

34,950

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
Tipus

PIS 2N
PIS TERCER

[C]

[D]

4,000
4,000

1,250
1,250

[E]

[F]

K898D240
Num.

m2

Text

2

PLANTA BAIXA
PLANTA SEGONA
6 PLANTA TERCERA
8 AMPIT COBERTA
10

6

E898E240

m2

10,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
Tipus

4

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

13,800 C#*D#*E#*F#
21,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

23,000 C#*D#*E#*F#
35,250 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

28,750 C#*D#*E#*F#
44,063 C#*D#*E#*F#
2,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

3

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3,510
3,510
3,510
3,000
0,800

35,250
35,250
35,250
5,000
31,300

123,728
123,728
123,728
15,000
25,040

TOTAL AMIDAMENT

411,224

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
EUR

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

FORJAT INFERIOR PIS 1
FORJAT INFERIOR PIS 2
5 FORJAT INFERIOR PIS 3
7 CANTELL FORJATS
3

8
9

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
01
04

4B12FJ01

Num.
1
2

m

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

24,900
26,700
38,520
6,950
7,600
6,600

1,250
1,250
1,250

31,125
33,375
48,150
6,950
7,600
6,600

TOTAL AMIDAMENT

133,800

Tipus

PLANTA SEGONA
FJP

[C]

[D]

[E]

[F]

23,000
2,000

01
01
05

K1213251

Num.

m2

Text

23,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
25,000

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
[C]

T

3

[D]

[E]

ALÇADA
13,000

LONGITUD
22,000

[F]

K1215250

Num.

m2

Text

T

[C]

[D]

[E]

DIES

ALÇADA

LONGITUD

60,000

13,000

22,000

3
4

TOTAL AMIDAMENT
3

K4C91510

m2

286,000

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
Tipus

2

TOTAL Fórmula

286,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
MITJANS AUXILIARS

Tipus

1

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
SERRALLERIA

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva

Text

Obra
Capítol
Titol 3

4

[F]

TOTAL Fórmula

0,000
17.160,000 C#*D#*E#*F#
17.160,000

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
EUR

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

2

[C]

[D]

23,000

1,250

[E]

[F]

1

01
01
06

J060770A

Num.
1
2

u

28,750

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
CONTROL DE QUALITAT

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Text

Tipus

SEGON PIS
TERCER PIS

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
3,000

1

01
01
07

K2RAJP01

Num.
3
4

m3

6,000

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
GESTIO RESIDUS

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut

Text

Tipus

REPICATS
PARTIDA G2144301

[C]

[D]

[E]

1,000
3,600

[F]

1,300
TOTAL AMIDAMENT

2

K2R540D0
Num.
3
4

m3

Tipus

PARTIDA G2144301
REPICATS

[C]

[D]

[E]

3,600
1,000

01
02
01

K4C9JP01

m

1,000 C#*D#*E#*F#
4,680 C#*D#*E#*F#
5,680

[F]

1,300

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat

Text

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

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

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

28,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

5

TOTAL Fórmula

4,680 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
5,680

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR
MITJANS AUXILIARS

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló superior i
inferior, i altres peces de fusta per apuntalar el forjat a rehabilitar segons plànols, inclosa la seva recol.locació
per fases durant el procès d'execució per exigencies de l'obra i segons indicacions de la DF

EUR

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

AMIDAMENTS
Num.
1
2

Pàg.:

Text

Tipus

BANY
VESTUARI

[C]

[D]

1,000
1,000

7,000
7,000

[E]

[F]

G4DEJP01

Num.
1

m3

14,000

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura
màxima de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega
de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

Text

Tipus

Plataforma

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

2,000

2,000

4,000

5

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

1

01
02
02

K218JP04

Num.
1
2

Num.
1

m2

Enderroc de cel ras existent i/o de sistema de malla superior (col.locada anteriorment com a protecció per a
evitar despreniments de material), s'inclou la part proporcional d'arrencada d'instal·lacions i llumeneres, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

Enderroc cel ras bany i vestuari
Arrencada protecció superior vestuaris

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000

5,600
3,200

6,850
6,850

[F]

PA

60,280

Protecció de paviments, sanitaris i miralls amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, cartró de protecció o
taulers de DM, inclos el desmuntatge posterior

Text

Tipus

Total

K216FJ01
Num.
1
2

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m2

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

Tipus

Divisòria banys
Divisòria amb escala

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000

7,000
7,000

0,500
0,500
TOTAL AMIDAMENT

1

01
02
03

K45RJP03

m2

TOTAL Fórmula

1,000

Enderroc de la zona superior de paredó de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Text

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

38,360 C#*D#*E#*F#
21,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

16,000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Text

K15QFJ01

TOTAL Fórmula

16,000

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

6

[F]

TOTAL Fórmula

3,500 C#*D#*E#*F#
3,500 C#*D#*E#*F#
7,000

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR
REPARACIÓ FORJAT

Repicat de tota la superficie del forjat de biguetes ceramiques (segons detalls en plànols), fins deixar l'armat
totalment vist, i preparada tota la superficie per a rebre un projectat de formigó segons plànols, previ raspallat,
sanejat i pasivació de l'armat existent, inclosa una imprimació de pont d'unio de base epoxi. S'inclou la càrrega
EUR

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

AMIDAMENTS

Pàg.:

7

manual dels residus sobre contenidor situat a l'exterior del centre.
Num.
1

Text

Tipus

Forjat

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

5,600

6,850

1,250

TOTAL AMIDAMENT
2

K4BPJP02
Num.
1
2

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Text

Tipus

Barra roscada 10mm vertical
FJP

K4BPJP03
Num.
1
2

[C]

[D]

17,000
3,000

10,000
10,000

[E]

[F]

u

200,000

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Text

Tipus

Encastament mur 12mm
FJP

E4B3JP01

Num.
1
2

[C]

[D]

17,000
3,000

4,000
4,000

[E]

[F]

kg

80,000

Muntatge d'armadura de reforç segons detalls en plànols, amb AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2, inclos la seva fixació amb filferro a l'armadura existent

Text

Tipus

Armat longitudinal 12mm
FJP 2 biguetes

E3P2JP01
Num.
1

m2

[C]

[D]

[E]

[F]

17,000
3,000

2,000
2,000

0,920
0,920

6,000
6,000

Tipus

Forjat

01
02
04

EH1DJP01

u

187,680 C#*D#*E#*F#
33,120 C#*D#*E#*F#
220,800

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

5,600

6,850

1,250

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix amb fibres d'acer per
aplicació en sostre. S'inclou muntatge i desmuntatge maquinaria per gunitar

Text

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

68,000 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

170,000 C#*D#*E#*F#
30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

47,950 C#*D#*E#*F#
47,950

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

47,950 C#*D#*E#*F#
47,950

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR
CEL RAS I INSTAL·LACIONS

Subministre i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight de la marca Troll o similar amb idèntiques o
equivalents prestacions tècniques, amb portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents de 26 W i 230 V
de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb
unes dimensions de 253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip electrònic i muntada superficialment al sostre, muntatge del sistema d'enllumenat segons planols, amb tot
el
clabejat nou des de les lluminaries fins a les caixes de registre del sistema d'enllumenat (cable 3x2,5 1000V
lliure d'halogens).

EUR

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Total

[C]

[D]

[E]

[F]

26,000

E8444102

Num.
1
2

m2

26,000

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Text

Tipus

Zona d'actuació banys i vestuaris
FJP

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000

5,600
2,000

6,850
3,000

[F]

1

01
02
05

E614WRAK
Num.
1
2

m2

44,360

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR
TANCAMENTS

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Text

Tipus

Divisòria banys
Divisòria amb escala

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000

7,000
7,000

0,500
0,500

[F]

1

01
02
07

K2R24200
Num.
1

m3

Text

7,000

PRESSUPOST UPC-A11
ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR
GESTIO RESIDUS

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Tipus

Total residus

[C]

[D]

1,000

10,000

[E]

[F]

E2R641E0
Num.
1

Text

Total residus

m3

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

3,500 C#*D#*E#*F#
3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

38,360 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Titol 3

TOTAL Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

8

10,000

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Tipus

[C]

[D]

1,000

10,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10,000

EUR
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PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

26,28000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

26,28000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

26,28000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

26,28000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

26,72000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

26,28000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

26,28000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

26,70000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

27,16000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

27,16000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

23,33000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

23,33000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

23,33000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

23,33000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

23,42000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

23,30000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

23,33000

€

A0140000

h

Manobre

21,94000

€

A0150000

h

Manobre especialista

22,69000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

26,28000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

21,94000

€

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

16,71000

€

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,59000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

82,11000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

36,20000

€

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

174,42000

€

C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

1,60000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,92000

€

C170G000

h

Màquina per a gunitar

19,98000

€

C1RA2200

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

46,48000

€

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

20,68000

€

C200F000

h

Màquina taladradora

3,77000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,43000

€

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

1,78000

€

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió

16,96000

€

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS

ADBASF10017

kg

Fibra d'acer corrugat i conformat en els seus extrems per al reforç de formigons projectats,
MASTERFIBER 503, de BASF-CC, ref. ADBASF10017 de la sèrie Masterfiber 503 de BASF-CC

6,45000

€

B0111000

m3

Aigua

1,88000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

19,52000

€

B035A000

t

Palet de riera de diàmetre < 10 mm

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

27,07000

€

116,11000

€

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,25000

€

B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

76,74000

€

B0715100

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,90000

€

B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió

6,01000

€

B0817000

kg

Additiu per a gunitats

2,30000

€

B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

17,44000

€

B09VAA00

m

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,96000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,32000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,53000

€

B0AAP120

u

Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional
de femella i volandera, per a seguretat i salut

5,10000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,67000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,43000

€

B0D2JP01

m2

cartró,sim.,ona micro,g=1,5mm,250g/m2

1,07000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

255,29000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

10,53000

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

25,28000

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,44000

€

B0D732A0

m2

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos , per a seguretat i salut

3,00000

€

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

8,62000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

3,09000

€

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

3,88000

€

B0FA1H70

u

Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,12000

€

B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

0,17000

€

B0FJ3QQ3

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell

0,81000

€

B0Y15250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,10000

€

B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

1,53000

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,43000

€

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

255,29000

€

B1Z273G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

23,60000

€

B71190L0

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2

6,45000

€
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MATERIALS

B7711M00

m2

Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2

0,55000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

12,85000

€

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent

30,46000

€

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,83000

€

B7ZZ1100

m

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

0,10000

€

B8111G80

t

Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

49,52000

€

B8444200

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i vora
recte (E) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

4,72000

€

B84ZE510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,51000

€

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

13,29000

€

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

5,00000

€

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

BB12FJ01

m

Barana d'acer de 1,10m d'alçada lliure per sobre de forjats, anclad amb tacs químics al frontal dels
diferents forjats rehabilitats (llosa de formigó), amb muntats verticals cada 1,5m. Formada per
muntats verticals de passamà de 50x10mm, soldats a pletines (120x150mm) ancorades al frontal
de la llosa de formigó cada 1,5m, amb passamà superior i inferior amb peça de 50x10mm
col·locada horitzontalment i brèndoles verticals de quadradet de 10mm col·locat esbiaixat cada
10cm de distància.

BF1683173

m2

Paper o cartró embalatge

BH1D5B53

u

BHU82533

BV21770A

12,82000

€

110,00000

€

0,50000

€

Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar superficialment, amb portalàmpades G24q-3,
per a 2 làmpades fluorescents de 26 W i de 230 V de tensió d'alimentació, de 253 mm de diàmetre
i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip electrònic

73,00000

€

u

Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de tensió
d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=82

5,03000

€

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

111,57000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

D03JM2A1

m3

Granulat-ciment per a projectar, amb 350 kg/m3 de
ciment CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm
de D, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

102,01000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,900

/R x 22,69000

=

Subtotal:

20,42100
20,42100

20,42100

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,500

/R x 1,92000

=

Subtotal:

0,96000
0,96000

0,96000

Materials
B035A000

t

Palet de riera de diàmetre < 10 mm

0,960

x 27,07000

=

25,98720

B0817000

kg

Additiu per a gunitats

6,000

x 2,30000

=

13,80000

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,350

x 116,11000

=

40,63850

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701641

m3

80,42570

80,42570

1,00 %

0,20421

COST DIRECTE

102,01091

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,01091

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

Unitats

85,48000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 22,69000

=

Subtotal:

22,69000
22,69000

22,69000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,92000

=

Subtotal:

1,34400
1,34400

1,34400

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x 19,52000

=

31,81760

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x 116,11000

=

29,02750

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,88000

=

0,37600

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

m3

61,22110

61,22110

1,00 %

0,22690

COST DIRECTE

85,48200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,48200

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

178,92000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x 22,69000

=

Subtotal:

23,82450
23,82450

23,82450

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,92000

=

Subtotal:

1,39200
1,39200

1,39200

Materials
B0532310
B0512401

kg
t

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x 0,25000

=

100,00000

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x 116,11000

=

23,22200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x 19,52000

=

29,86560

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,88000

=

0,37600

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B2A100

kg

153,46360

153,46360

1,00 %

0,23825

COST DIRECTE

178,91835

COST EXECUCIÓ MATERIAL

178,91835

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,97000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 23,33000

=

0,11665

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 26,28000

=

0,13140

Subtotal:

0,24805

0,24805

Materials
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x 0,67000

=

0,70350

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

x 1,32000

=

0,01346

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,71696
1,00 %

0,71696
0,00248

COST DIRECTE

0,96749

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,96749
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PARTIDES D'OBRA

P-1

145CJP01

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 120 kg/m3
(25kg/m2), execució segons plànols (inclòs goteró,
etc.)

Rend.: 1,000

Unitats

149,41

Preu EURO

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E4DC1D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,100

x 51,19510

=

56,31461

E45CJP01

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,200

x 272,96051

=

54,59210

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

25,000

x 1,54022

=

38,50550

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

149,41221

149,41221
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

4531JP01

m2

Impermeabilització de llosana amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FP cavalcada al parament
vertical 15 cm, i encastada 5 cm acabat amb peces
de rajola ceràmica fina de 28x14 cm, amb vora lliure
amb rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, sobre capa de protecció de
morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, segons
plànols (inclòs goteró etc.)

149,41221

Rend.: 1,000

Unitats

149,41221

85,13

Preu EURO

Parcial

€

Import

Partides d'obra
K511FBFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

1,000

x 21,06641

=

21,06641

K5Z26D31

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

1,000

x 11,59301

=

11,59301

K5ZE1H0K

m

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de
14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

1,200

x 15,06460

=

18,07752

K71197G5

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 1,100
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

x 20,76318

=

22,83950

E7Z15MD0

m

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

x 9,63170

=

11,55804

1,200

Subtotal:

85,13448

85,13448
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

85,13448
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

4B12FJ01

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva

85,13448

Rend.: 1,000

Unitats

148,70

Preu EURO

Parcial

€

Import

Partides d'obra
K89BADJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000

x 22,95662

=

22,95662

EB12FJ01

m

Suministre i col·locació de barana d'acer de 1,10m
d'alçada lliure per sobre de forjats, anclada amb tacs
químics al frontal dels diferents forjats rehabilitats
(llosa de formigó), amb muntats verticals cada 1,5m.
Formada per muntats verticals de passamà de
50x10mm, soldats a pletines (120x150mm)
ancorades al frontal de la llosa de formigó cada 1,5m,
amb passamà superior i inferior amb peça de
50x10mm col·locada horitzontalment i brèndoles
verticals de quadradet de 10mm col·locat esbiaixat
cada 10cm de distància. Inclou mà d'obra, materials,
etc.

1,000

x 125,74810

=

125,74810

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

148,70472

148,70472
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

E2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

148,70472

Rend.: 1,000

Unitats

148,70472

37,30

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,750

/R x 21,94000

=

Subtotal:

16,45500
16,45500

16,45500

Maquinària
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000

/R x 20,68000

=

Subtotal:

20,68000
20,68000

20,68000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,16455

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

37,29955
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,29955
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PARTIDES D'OBRA

P-5

E3P2JP01

m2

Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de
resistència a compressió i 5 cm de gruix amb fibres
d'acer per aplicació en sostre. S'inclou muntatge i
desmuntatge maquinaria per gunitar

Rend.: 1,000

Unitats

62,61

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 21,94000

=

13,16400

A0150000

h

Manobre especialista

0,600

/R x 22,69000

=

13,61400

Subtotal:

26,77800

26,77800

Maquinària
C170G000

h

Màquina per a gunitar

0,400

/R x 19,98000

=

Subtotal:

7,99200
7,99200

7,99200

Materials
ADBASF100 kg

Fibra d'acer corrugat i conformat en els seus extrems
per al reforç de formigons projectats, MASTERFIBER
503, de BASF-CC, ref. ADBASF10017 de la sèrie
Masterfiber 503 de BASF-CC

0,250

x 6,45000

=

1,61250

B0111000

Aigua

0,030

x 1,88000

=

0,05640

m3

Subtotal:
D03JM2A1

m3

Granulat-ciment per a projectar, amb 350 kg/m3 de
ciment CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm
de D, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,250

1,66890

x 102,01091

=

Subtotal:

25,50273

27,17163

m3

27,17163

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,66945

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

62,61108
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E45CJP01

1,66890

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

62,61108

Rend.: 1,000

Unitats

272,96

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,054

/R x 26,28000

=

1,41912

A0140000

h

Manobre

0,216

/R x 21,94000

=

4,73904

Subtotal:

6,15816

6,15816

Maquinària
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

1,080

/R x 174,42000

=

Subtotal:

188,37360
188,37360

188,37360

Materials
B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

x 76,74000

Subtotal:

=

78,27480

78,27480

78,27480
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,15395

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

272,96051
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

E4B3JP01

kg

Muntatge d'armadura de reforç segons detalls en
plànols, amb AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, inclos la seva
fixació amb filferro a l'armadura existent

272,96051

Rend.: 1,000

Unitats

6,01

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,100

/R x 26,28000

=

2,62800

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,100

/R x 23,33000

=

2,33300

Subtotal:

4,96100

4,96100

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,009

x 1,32000

=

Subtotal:
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

0,01188
0,01188

x 0,96749

=

Subtotal:

0,01188

0,96749

0,97937

0,97937

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07442

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,01479
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

6,01479

Rend.: 1,000

Unitats

1,54

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x 23,33000

=

0,23330

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012

/R x 26,28000

=

0,31536

Subtotal:

0,54866

0,54866

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x 1,32000

=

Subtotal:
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,96749

Subtotal:

0,01584
0,01584

=

0,01584

0,96749

0,98333

0,98333
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00823

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,54022
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

E4BP1112

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

1,54022

Rend.: 1,000

Unitats

10,06

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,125

/R x 26,28000

=

3,28500

A0150000

h

Manobre especialista

0,160

/R x 22,69000

=

3,63040

Subtotal:

6,91540

6,91540

Maquinària
C200F000

h

Màquina taladradora

0,160

/R x 3,77000

=

0,60320

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,125

/R x 1,78000

=

0,22250

Subtotal:

0,82570

0,82570

Materials
B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,100

x 17,44000

=

1,74400

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,710

x 0,67000

=

0,47570

Subtotal:

2,21970

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,06453
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4DC1D02

m2

2,21970

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

10,06453

Rend.: 1,000

Unitats

51,20

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800

/R x 26,28000

=

21,02400

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,700

/R x 23,33000

=

16,33100

Subtotal:

37,35500

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,53000

=

0,15407

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x 0,43000

=

0,42570

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 255,29000

=

0,48505

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 10,53000

=

0,15900

B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x 3,09000

=

0,18540

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150

x 8,62000

=

9,91300

37,35500
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PARTIDES D'OBRA

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,44000

=

Subtotal:

1,58400
12,90622

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,93388

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

51,19510
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

E5ZD1G0D

m

12,90622

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter de ciment 1:6

51,19510

Rend.: 1,000
Unitats

9,29

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 21,94000

=

2,19400

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,200

/R x 26,28000

=

5,25600

Subtotal:

7,45000

7,45000

Materials
B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració 7,497
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

x 0,17000

=

Subtotal:
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053

1,27449
1,27449

x 85,48200

=

Subtotal:

1,27449

0,45305

1,72754

1,72754

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,28929
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

E614WRAK

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana
de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10

9,28929

Rend.: 1,000

Unitats

28,97

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,290

/R x 21,94000

=

6,36260

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,580

/R x 26,28000

=

15,24240

Subtotal:

21,60500

21,60500

Materials
B0FA1H70

u

Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

32,997

x 0,12000

=

Subtotal:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,016

x 178,91835

3,95964
3,95964

=

2,86269

3,95964
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

6,82233

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54013

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

28,96746
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

E7J5129A

m

6,82233

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

28,96746

Rend.: 1,000

Unitats

6,29

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120

/R x 26,28000

=

Subtotal:

3,15360
3,15360

3,15360

Materials
B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,2205

x 12,85000

=

2,83343

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

0,0084

x 30,46000

=

0,25586

Subtotal:

3,08929

3,08929

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04730

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,29019
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7Z15MD0

m

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

6,29019

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

9,63
Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,125

/R x 21,94000

=

2,74250

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250

/R x 26,28000

=

6,57000

Subtotal:

9,31250

9,31250

Materials
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021

x 85,48200

=

Subtotal:

0,17951

0,17951

0,17951

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13969

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

9,63170
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

E8112562

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

9,63170

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

22,97

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,560

/R x 26,28000

=

14,71680

A0140000

h

Manobre

0,280

/R x 21,94000

=

6,14320

Subtotal:

20,86000

20,86000

Maquinària
C1704200

h

Mesclador continu per a morter preparat en sacs

0,280

/R x 1,60000

=

Subtotal:

0,44800
0,44800

0,44800

Materials
B8111G80

t

Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació 0,0227
CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

x 49,52000

=

1,12410

B0111000

m3

Aigua

x 1,88000

=

0,01335

0,0071

Subtotal:

1,13745

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,52150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,96695
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E8444102

m2

1,13745

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

22,96695

Rend.: 1,000

Unitats

19,60

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 23,33000

=

4,66600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 27,16000

=

5,43200

Subtotal:

10,09800

10,09800

Materials
B8444200

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de
gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i vora recte (E)
segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar
l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

1,030

x 4,72000

=

4,86160

B84ZE510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030

x 4,51000

=

4,64530

Subtotal:

9,50690

9,50690
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,60490
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

E898E240

m2

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

19,60490

Rend.: 1,000

Unitats

6,44

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 23,33000

=

0,34995

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

/R x 26,28000

=

3,28500

Subtotal:

3,63495

3,63495

Materials
B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

x 5,00000

=

Subtotal:

2,75400
2,75400

2,75400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05452

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,44347
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB12FJ01

m

Suministre i col·locació de barana d'acer de 1,10m
d'alçada lliure per sobre de forjats, anclada amb tacs
químics al frontal dels diferents forjats rehabilitats
(llosa de formigó), amb muntats verticals cada 1,5m.
Formada per muntats verticals de passamà de
50x10mm, soldats a pletines (120x150mm)
ancorades al frontal de la llosa de formigó cada 1,5m,
amb passamà superior i inferior amb peça de
50x10mm col·locada horitzontalment i brèndoles
verticals de quadradet de 10mm col·locat esbiaixat
cada 10cm de distància. Inclou mà d'obra, materials,
etc.

6,44347

Rend.: 1,000

Unitats

125,75

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

h

Ajudant manyà

0,200

/R x 23,42000

=

4,68400

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400

/R x 26,70000

=

10,68000

Subtotal:

15,36400

15,36400

Materials
BB12FJ01

m

Barana d'acer de 1,10m d'alçada lliure per sobre de
forjats, anclad amb tacs químics al frontal dels
diferents forjats rehabilitats (llosa de formigó), amb
muntats verticals cada 1,5m. Formada per muntats
verticals de passamà de 50x10mm, soldats a pletines
(120x150mm) ancorades al frontal de la llosa de
formigó cada 1,5m, amb passamà superior i inferior
amb peça de 50x10mm col·locada horitzontalment i
brèndoles verticals de quadradet de 10mm col·locat
esbiaixat cada 10cm de distància.

1,000

x 110,00000

Subtotal:

=

110,00000

110,00000

110,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,38410

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

125,74810
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

EH1DJP01

u

Subministre i muntatge de llumenera decorativa tipus
downlight de la marca Troll o similar amb idèntiques o
equivalents
prestacions
tècniques,
amb
portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents
de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una
temperatura de color de 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de
253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20, equip electrònic i
muntada superficialment al sostre, muntatge del
sistema d'enllumenat segons planols, amb tot el
clabejat nou des de les lluminaries fins a les caixes
de registre del sistema d'enllumenat (cable 3x2,5
1000V lliure d'halogens).

125,74810

Rend.: 1,000

Unitats

98,43

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

/R x 23,30000

=

6,99000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 27,16000

=

8,14800

Subtotal:

15,13800

15,13800

Materials
BH1D5B53

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar
superficialment, amb portalàmpades G24q-3, per a 2
làmpades fluorescents de 26 W i de 230 V de tensió
d'alimentació, de 253 mm de diàmetre i 220 mm
d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP
20 i equip electrònic

1,000

x 73,00000

=

73,00000

BHU82533

u

Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 26 W
de potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82

2,000

x 5,03000

=

10,06000

Subtotal:

83,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22707

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

98,42507
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

G2144301

m3

83,06000

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

98,42507

Rend.: 1,000

Unitats

51,63

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,720

/R x 22,69000

=

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 21,94000

=

8,77600

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,400

/R x 26,72000

=

10,68800

Subtotal:

16,33680

35,80080

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,360

/R x 17,59000

=

6,33240

35,80080
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PARTIDES D'OBRA

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,0729

/R x 82,11000

=

5,98582

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,400

/R x 7,43000

=

2,97200

Subtotal:

15,29022

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,53701

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

51,62803
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

G4DEJP01

m3

15,29022

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil,
amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a una
altura màxima de 6 m, formada per estructura tubular
d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar
una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda
sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.

51,62803

Rend.: 1,000

Unitats

33,92

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,500

/R x 26,28000

=

13,14000

A0140000

h

Manobre

0,750

/R x 21,94000

=

16,45500

Subtotal:

29,59500

29,59500

Materials
B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

1,000

x 3,88000

=

Subtotal:

3,88000
3,88000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,44393

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

33,91893
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

H151JP01

m2

3,88000

Protecció vertical d'obertures amb fusta del primer
metre superior i amb el desmuntatge inclòs

33,91893

Rend.: 1,000
Unitats

14,36

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250

/R x 26,28000

=

6,57000

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,250

/R x 21,94000

=

5,48500

Subtotal:

12,05500

12,05500

Materials
B1Z0A100

kg

Clau acer, per a seguretat i salut

0,1007

x 1,53000

=

0,15407

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,600

x 0,43000

=

1,54800

B1Z0D300

m3

Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut

0,0019

x 255,29000

=

0,48505

Subtotal:

2,18712

2,18712

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,12055

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

14,36267
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,36267
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PARTIDES D'OBRA

P-18

H151JP02

m2

Protecció vertical d'obertures amb cartró de la part
inferior i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000
Unitats

7,00

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,250

/R x 21,94000

=

Subtotal:

5,48500
5,48500

5,48500

Materials
B0D2JP01

m2

cartró,sim.,ona micro,g=1,5mm,250g/m2

1,000

x 1,07000

=

1,07000

B09VAA00

m

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,200

x 1,96000

=

0,39200

Subtotal:

1,46200

1,46200

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,05485

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,00185
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

J060770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

7,00185

Rend.: 1,000

Unitats

111,57

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
BV21770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1,000

x 111,57000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

111,57000

111,57000

111,57000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

K1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

111,57000

Rend.: 1,000

Unitats

111,57000

7,44

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,160

/R x 23,33000

=

3,73280

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080

/R x 27,16000

=

2,17280

Subtotal:

5,90560

5,90560
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,040

/R x 36,20000

=

Subtotal:

1,44800
1,44800

1,44800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08858

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

7,44218
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

K1215250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

7,44218

Rend.: 1,000

Unitats

0,10

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
B0Y15250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000

x 0,10000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,10000

0,10000

0,10000
0,10000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

K15QFJ01

PA

Protecció de paviments, sanitaris i miralls amb làmina
de polietilè de 0.5 mm de gruix, cartró de protecció o
taulers de DM, inclos el desmuntatge posterior

0,10000

Rend.: 1,000

Unitats

334,16

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

8,000

/R x 21,94000

=

175,52000

A0121000

h

Oficial 1a

0,450

/R x 26,28000

=

11,82600

Subtotal:

187,34600

187,34600

Materials
B0D732A0

m2

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de 15,000
gruix, per a 2 usos , per a seguretat i salut

x 3,00000

=

45,00000
82,50000

B7711M00

m2

Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2

150,000

x 0,55000

=

B7ZZ1100

m

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

15,000

x 0,10000

=

1,50000

BF1683173

m2

Paper o cartró embalatge

30,000

x 0,50000

=

15,00000

Subtotal:

144,00000

144,00000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,81019

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

334,15619
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

K216FJ01

m2

Enderroc de la zona superior de paredó de ceràmica,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

334,15619

Rend.: 1,000

Unitats

18,48

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A0122000

h
h

Manobre
Oficial 1a paleta

0,650

/R x 21,94000

=

14,26100

0,150

/R x 26,28000

=

3,94200

Subtotal:

18,20300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27305

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

18,47605
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

K2182231

m2

18,20300

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

18,47605

Rend.: 1,000

Unitats

13,36

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 21,94000

=

Subtotal:

13,16400
13,16400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19746

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,36146
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

K218JP04

m2

13,16400

Enderroc de cel ras existent i/o de sistema de malla
superior (col.locada anteriorment com a protecció per
a evitar despreniments de material), s'inclou la part
proporcional d'arrencada d'instal·lacions i llumeneres,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

13,36146

Rend.: 1,000

Unitats

5,57

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 21,94000

=

Subtotal:

5,48500
5,48500

5,48500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08228

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,56728
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,56728
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PARTIDES D'OBRA

P-26

K2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000

Unitats

22,27

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

/R x 21,94000

=

Subtotal:

21,94000
21,94000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,26910
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

K2R540D0

m3

21,94000

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat

22,26910

Rend.: 1,000

Unitats

46,48

Preu EURO

Parcial

€

Import

Maquinària
C1RA2200

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 2 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000

/R x 46,48000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

46,48000
46,48000

46,48000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

K2RAJP01

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

46,48000

Rend.: 1,000

Unitats

46,48000

23,60

Preu EURO

Parcial

€

Import

Materials
B1Z273G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
1,000
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

x 23,60000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

23,60000

23,60000

23,60000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

K45RA011

m

Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

23,60000

Rend.: 1,000

Unitats

23,60000

Preu EURO

1,12

Parcial

€

Import

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 21,94000

=

Subtotal:

1,09700
1,09700

1,09700

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02743

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

1,12443
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RB010

m

Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals

1,12443

Rend.: 1,000
Unitats

2,23

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 21,94000

=

Subtotal:

2,19400
2,19400

2,19400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03291

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

2,22691
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

K45RC000

m

Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

2,22691

Rend.: 1,000

Unitats

11,54

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,250

/R x 26,28000

=

Subtotal:

6,57000
6,57000

6,57000

Materials
B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,800

x 6,01000

=

Subtotal:

4,80800
4,80800

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,16425

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,54225
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RE004

m2

4,80800

Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant
morter de ciment i resines epoxi modificades

11,54225

Rend.: 1,000
Unitats

20,95

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,510

/R x 26,28000

=

Subtotal:

13,40280
13,40280

13,40280

Materials
B0717000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

1,200

x 6,01000
Subtotal:

=

7,21200
7,21200

7,21200
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,33507

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

20,94987
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

K45RJP00

u

Repicat puntual de la part alta de la mènsula i de
totes aquelles zones deteriorades que presentin
fissures i esquerdes, i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, amb mitjans manuals i mecànics, amb
càrrega manual de runa sobre contenidor

20,94987

Rend.: 1,000

Unitats

4,85

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,160

/R x 21,94000

=

Subtotal:

3,51040
3,51040

3,51040

Maquinària
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,075

/R x 16,71000

=

Subtotal:

1,25325
1,25325

1,25325

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,08776

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

4,85141
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

K45RJP02

dm3

Restitució de volum en estructures de formigó amb
morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, totes
aquelles zones deteriorades que s'han repicat donat
que presenten fissures i esquerdes.

4,85141

Rend.: 1,000

Unitats

6,06

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,150

/R x 26,28000

=

Subtotal:

3,94200
3,94200

3,94200

Materials
B0715100

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

2,200

x 0,90000

=

Subtotal:

1,98000

1,98000

1,98000

DESPESES AUXILIARS

3,50 %

0,13797

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

6,05997
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

K45RJP03

m2

Repicat de tota la superficie del forjat de biguetes
ceramiques (segons detalls en plànols), fins deixar
l'armat totalment vist, i preparada tota la superficie
per a rebre un projectat de formigó segons plànols,
previ raspallat, sanejat i pasivació de l'armat existent,
inclosa una imprimació de pont d'unio de base epoxi.
S'inclou la càrrega manual dels residus sobre
contenidor situat a l'exterior del centre.

Rend.: 1,000

6,05997
109,86

€
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PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,300

/R x 26,28000

=

7,88400

A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 21,94000

=

13,16400

Subtotal:

21,04800

21,04800

Maquinària
CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,100

/R x 16,96000

=

Subtotal:

1,69600
1,69600

1,69600

Partides d'obra
K45RE004

m2

Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant
morter de ciment i resines epoxi modificades

2,500

x 20,94987

=

52,37468

K45RC000

m

Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

2,500

x 11,54225

=

28,85563

K45RB010

m

Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals

2,500

x 2,22691

=

5,56728

Subtotal:

86,79759

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31572

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

109,85731
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

K4BPJP02

u

86,79759

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

109,85731

Rend.: 1,000

Unitats

13,89

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,140

/R x 22,69000

=

3,17660

A0121000

h

Oficial 1a

0,125

/R x 26,28000

=

3,28500

Subtotal:

6,46160

6,46160

Maquinària
C200F000

h

Màquina taladradora

0,140

/R x 3,77000

=

0,52780

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,125

/R x 1,78000

=

0,22250

Subtotal:

0,75030

0,75030

Materials
B0AAP120

u

Ancoratge de tipus passador de barilla roscada,
d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part proporcional de
femella i volandera, per a seguretat i salut

1,000

x 5,10000

=

5,10000

B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,085

x 17,44000

=

1,48240

Subtotal:

6,58240

6,58240
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09692

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,89122
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

K4BPJP03

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat

13,89122

Rend.: 1,000

Unitats

10,06

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,160

/R x 22,69000

=

3,63040

A0121000

h

Oficial 1a

0,125

/R x 26,28000

=

3,28500

Subtotal:

6,91540

6,91540

Maquinària
C200F000

h

Màquina taladradora

0,160

/R x 3,77000

=

0,60320

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,125

/R x 1,78000

=

0,22250

Subtotal:

0,82570

0,82570

Materials
B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,100

x 17,44000

=

1,74400

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,710

x 0,67000

=

0,47570

Subtotal:

2,21970

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

10,06453
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

K4C3JP01

m

2,21970

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i
tauló

10,06453

Rend.: 1,000

Unitats

13,65

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,250

/R x 26,28000

=

6,57000

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 21,94000

=

5,48500

Subtotal:

12,05500

12,05500

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,080

x 1,53000

=

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,000

x 0,43000

=

0,86000

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0292

x 10,53000

=

0,30748

Subtotal:

0,12240

1,28988

1,28988
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26

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,30138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

13,64626
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

K4C91510

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

13,64626

Rend.: 1,000
Unitats

23,00

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 21,94000

=

9,87300

A0121000

h

Oficial 1a

0,450

/R x 26,28000

=

11,82600

Subtotal:

21,69900

21,69900

Materials
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,250

x 0,43000

=

0,53750

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,006

x 25,28000

=

0,15168

B0A31000

kg

Clau acer

0,0448

x 1,53000

=

0,06854

Subtotal:

0,75772

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54248

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,99920
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

K4C9JP01

m

0,75772

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a
una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
superior i inferior, i altres peces de fusta per apuntalar
el forjat a rehabilitar segons plànols, inclosa la seva
recol.locació per fases durant el procès d'execució
per exigencies de l'obra i segons indicacions de la DF

22,99920

Rend.: 1,000

Unitats

43,77

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,350

/R x 21,94000

=

7,67900

A0121000

h

Oficial 1a

0,350

/R x 26,28000

=

9,19800

Subtotal:

16,87700

16,87700

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,0448

x 1,53000

=

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,600

x 0,43000

=

1,11800

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

1,000

x 25,28000

=

25,28000

Subtotal:

0,06854

26,46654

26,46654

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,42193

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

43,76547
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,76547
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27

PARTIDES D'OBRA

K511FBFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000

Unitats

21,07

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,180

/R x 21,94000

=

3,94920

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,360

/R x 26,28000

=

9,46080

Subtotal:

13,41000

13,41000

Materials
B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració 29,120
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

x 0,17000

=

Subtotal:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,014

4,95040
4,95040

x 178,91835

=

Subtotal:

2,50486

7,45526

m2

7,45526

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20115

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

21,06641
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K5Z26D31

4,95040

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

21,06641

Rend.: 1,000
Unitats

11,59

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,220

/R x 21,94000

=

4,82680

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150

/R x 26,28000

=

3,94200

Subtotal:

8,76880

8,76880

Materials
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x 85,48200

=

Subtotal:

2,69268

2,69268

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13153

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

11,59301
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K5ZE1H0K

m

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de
14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

11,59301

Rend.: 1,000

Unitats

15,06

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,69268

0,100

/R x 21,94000

=

2,19400

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

0,200

/R x 26,28000

=

Subtotal:

5,25600
7,45000

7,45000

Materials
B0FJ3QQ3

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

8,0001

x 0,81000

=

Subtotal:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053

6,48008
6,48008

x 178,91835

=

Subtotal:

0,94827

7,42835

m2

7,42835

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,18625

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

15,06460
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K71197G5

6,48008

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

15,06460

Rend.: 1,000

Unitats

20,76

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,165

/R x 23,33000

=

3,84945

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,330

/R x 26,28000

=

8,67240

Subtotal:

12,52185

12,52185

Materials
B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,300

x 0,83000

=

0,24900

B71190L0

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

1,210

x 6,45000

=

7,80450

Subtotal:

8,05350

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18783

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

20,76318
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

K898D240

m2

8,05350

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

20,76318

Rend.: 1,000

Unitats

5,66

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,010

/R x 23,33000

=

0,23330

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100

/R x 26,28000

=

2,62800

Subtotal:
Materials

2,86130

2,86130
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29

PARTIDES D'OBRA

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

x 5,00000

=

Subtotal:

2,75400
2,75400

2,75400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04292

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

5,65822
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K89BADJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

5,65822

Rend.: 1,000

Unitats

22,96

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520

/R x 26,28000

=

13,66560

A013D000

h

Ajudant pintor

0,050

/R x 23,33000

=

1,16650

Subtotal:

14,83210

14,83210

Materials
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x 12,82000

=

2,61528

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

0,3978

x 13,29000

=

5,28676

Subtotal:

7,90204

7,90204

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22248

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00 %

22,95662
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,95662

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte
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Pàg.:

1

P-1

145CJP01

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
120 kg/m3 (25kg/m2), execució segons plànols (inclòs goteró, etc.)
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

149,41

€

P-2

4531JP01

m2

Impermeabilització de llosana amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP cavalcada al
parament vertical 15 cm, i encastada 5 cm acabat amb peces de rajola ceràmica fina de
28x14 cm, amb vora lliure amb rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, sobre capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, segons
plànols (inclòs goteró etc.)
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

85,13

€

P-3

4B12FJ01

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

148,70

€

P-4

E2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

37,30

€

P-5

E3P2JP01

m2

Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix amb
fibres d'acer per aplicació en sostre. S'inclou muntatge i desmuntatge maquinaria per gunitar
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

62,61

€

P-6

E4B3JP01

kg

Muntatge d'armadura de reforç segons detalls en plànols, amb AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, inclos la seva fixació amb filferro a
l'armadura existent

6,01

€

10,06

€

9,29

€

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
P-7

E4BP1112

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-8

E5ZD1G0D

m

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-9

E614WRAK

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

28,97

€

P-10

E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

6,29

€

P-11

E8112562

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

22,97

€

P-12

E8444102

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x

19,60

€
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Pàg.:

2

600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P-13

E898E240

m2

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,44

€

P-14

EH1DJP01

u

Subministre i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight de la marca Troll o similar
amb idèntiques o equivalents prestacions tècniques, amb portalàmpades G24q-3, amb 2
làmpades fluorescents de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color
de 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes dimensions de 253 mm de
diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip electrònic i
muntada superficialment al sostre, muntatge del sistema d'enllumenat segons planols, amb
tot el
clabejat nou des de les lluminaries fins a les caixes de registre del sistema d'enllumenat
(cable 3x2,5 1000V lliure d'halogens).
(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

98,43

€

P-15

G2144301

m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

51,63

€

P-16

G4DEJP01

m3

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m²,
situada a una altura màxima de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en
calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

33,92

€

P-17

H151JP01

m2

Protecció vertical d'obertures amb fusta del primer metre superior i amb el desmuntatge inclòs
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

14,36

€

P-18

H151JP02

m2

Protecció vertical d'obertures amb cartró de la part inferior i amb el desmuntatge inclòs
(SET EUROS)

7,00

€

P-19

J060770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

111,57

€

P-20

K1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,44

€

P-21

K1215250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
(ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

0,10

€

P-22

K15QFJ01

PA

Protecció de paviments, sanitaris i miralls amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, cartró
de protecció o taulers de DM, inclos el desmuntatge posterior
(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

334,16

€

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

3

P-23

K216FJ01

m2

Enderroc de la zona superior de paredó de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

18,48

€

P-24

K2182231

m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

13,36

€

P-25

K218JP04

m2

Enderroc de cel ras existent i/o de sistema de malla superior (col.locada anteriorment com a
protecció per a evitar despreniments de material), s'inclou la part proporcional d'arrencada
d'instal·lacions i llumeneres, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

5,57

€

P-26

K2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

22,27

€

P-27

K2R540D0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 2 m3 de capacitat
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

46,48

€

P-28

K2RAJP01

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

23,60

€

P-29

K45RA011

m

Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins
descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor
(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

1,12

€

P-30

K45RC000

m

Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont
d'unió de ciment i resines epoxi
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,54

€

P-31

K45RJP00

u

Repicat puntual de la part alta de la mènsula i de totes aquelles zones deteriorades que
presentin fissures i esquerdes, i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans
manuals i mecànics, amb càrrega manual de runa sobre contenidor
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

4,85

€

P-32

K45RJP02

dm3

Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i
de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, totes aquelles zones deteriorades
que s'han repicat donat que presenten fissures i esquerdes.
(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

6,06

€

P-33

K45RJP03

m2

Repicat de tota la superficie del forjat de biguetes ceramiques (segons detalls en plànols),
fins deixar l'armat totalment vist, i preparada tota la superficie per a rebre un projectat de
formigó segons plànols, previ raspallat, sanejat i pasivació de l'armat existent, inclosa una
imprimació de pont d'unio de base epoxi. S'inclou la càrrega manual dels residus sobre
contenidor situat a l'exterior del centre.

109,86

€

13,89

€

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P-34

K4BPJP02

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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4

P-35

K4BPJP03

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat
(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

10,06

€

P-36

K4C3JP01

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic
telescòpic i tauló
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

13,65

€

P-37

K4C91510

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic
i tauló
(VINT-I-TRES EUROS)

23,00

€

P-38

K4C9JP01

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic
i tauló superior i inferior, i altres peces de fusta per apuntalar el forjat a rehabilitar segons
plànols, inclosa la seva recol.locació per fases durant el procès d'execució per exigencies de
l'obra i segons indicacions de la DF
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

43,77

€

P-39

K898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

5,66

€

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte
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1
CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
14
ESTRUCTURES
145
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
145C
LLOSES DE FORMIGÓ ARMAT
_____________________________________________________________________________________________________________
145CJP01

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una
quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg/m3 (25kg/m2), execució segons plànols (inclòs goteró, etc.)
Altres conceptes

149,41

149,41000

€

€

4
CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
45
COBERTES
453
BALCONS
4531
BALCONS
_____________________________________________________________________________________________________________
4531JP01

m2

Impermeabilització de llosana amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP cavalcada al parament vertical
15 cm, i encastada 5 cm acabat amb peces de rajola ceràmica fina de 28x14 cm, amb vora lliure amb rajola de
ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10, sobre capa de protecció de morter de ciment 1:6
de 3 cm de gruix, segons plànols (inclòs goteró etc.)
Altres conceptes

85,13

85,13000

€

€

4B
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
4B1
BARANES
4B12
BARANES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________
4B12FJ01

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metàl·lica anticorrosiva
Altres conceptes

148,70

148,70000

€

€

E
PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2
ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R
GESTIÓ DE RESIDUS
E2R6
CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________
E2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes

37,30
37,30000

€

€

E3
FONAMENTS
E3P
FORMIGÓ PROJECTAT
E3P2
FORMIGÓ PROJECTAT DE LLOSES I MURS
_____________________________________________________________________________________________________________
E3P2JP01

m2

Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix amb fibres d'acer per
aplicació en sostre. S'inclou muntatge i desmuntatge maquinaria per gunitar
ADBASF10017

B0111000

Fibra d'acer corrugat i conformat en els seus extrems per al reforç de formigons projectats,
MASTERFIBER 503, de BASF-CC, ref. ADBASF10017 de la sèrie Masterfiber 503 de
BASF-CC
Aigua
Altres conceptes

62,61

€

1,61250

€

0,05640
60,94110

€
€
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E4
ESTRUCTURES
E45
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
E45C
FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES
_____________________________________________________________________________________________________________
E45CJP01

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba
B065760B

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

272,96

€

78,27480

€

194,68520

€

E4B
ARMADURES PASSIVES
E4B3
ARMADURES PER A BIGUES
_____________________________________________________________________________________________________________
E4B3JP01

kg

Muntatge d'armadura de reforç segons detalls en plànols, amb AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2, inclos la seva fixació amb filferro a l'armadura existent
B0A14200

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

6,01

0,01188
5,99812

€

€
€

E4BC
ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES
_____________________________________________________________________________________________________________
E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
B0A14200

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

1,54
0,01584
1,52416

€
€
€

E4BP
ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES
_____________________________________________________________________________________________________________
E4BP1112

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
B0B2A000
B0907200

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar
Altres conceptes

10,06

€

0,47570
1,74400

€
€

7,84030

€

E4D
MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DC
MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
_____________________________________________________________________________________________________________
E4DC1D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist
B0DZA000
B0D75000
B0D71130
B0D625A0
B0D31000
B0D21030
B0A31000

Desencofrant
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a
1 ús
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Llata de fusta de pi
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Clau acer
Altres conceptes

51,20

€

0,18540
9,91300

€
€

1,58400
0,15900
0,48505
0,42570
0,15407
38,29378

€
€
€
€
€
€
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E5
COBERTES
E5Z
ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZD
MINVELLS
_____________________________________________________________________________________________________________
E5ZD1G0D

m

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6
B0FG3JA3

9,29

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell
Altres conceptes

€

1,27449

€

8,01551

€

E6
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61
PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E614
PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
_____________________________________________________________________________________________________________
E614WRAK

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
B0FA1H70

Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

28,97
3,95964
25,01036

€

€
€

E7
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J
JUNTS I SEGELLATS
E7J5
SEGELLATS DE JUNTS
_____________________________________________________________________________________________________________
E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
B7JZ1090
B7J50090

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
Altres conceptes

6,29
0,25586
2,83343
3,20071

€

€
€
€

E7Z
ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7Z1
ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES
_____________________________________________________________________________________________________________
E7Z15MD0

m

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

9,63
Altres conceptes

9,63000

€
€

E8
REVESTIMENTS
E81
ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811
ARREBOSSATS
_____________________________________________________________________________________________________________
E8112562

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat
B8111G80
B0111000

Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en
sacs
Aigua
Altres conceptes

22,97

€

1,12410

€

0,01335
21,83255

€
€
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E84
CELS RASOS
E844
CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
_____________________________________________________________________________________________________________
E8444102

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
B8444200

B84ZE510

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i
vora recte (E) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc
A2-s1, d0
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg
Altres conceptes

19,60

€

4,86160

€

4,64530

€

10,09310

€

E89
PINTATS
E898
PINTAT DE PARAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
E898E240

m2

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
B89ZPE00

Pintura plàstica per a exteriors
Altres conceptes

6,44
2,75400
3,68600

€

€
€

EB
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1
BARANES
EB12
BARANES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________
EB12FJ01

m

Suministre i col·locació de barana d'acer de 1,10m d'alçada lliure per sobre de forjats, anclada amb tacs químics
al frontal dels diferents forjats rehabilitats (llosa de formigó), amb muntats verticals cada 1,5m. Formada per
muntats verticals de passamà de 50x10mm, soldats a pletines (120x150mm) ancorades al frontal de la llosa de
formigó cada 1,5m, amb passamà superior i inferior amb peça de 50x10mm col·locada horitzontalment i
brèndoles verticals de quadradet de 10mm col·locat esbiaixat cada 10cm de distància. Inclou mà d'obra,
materials, etc.
BB12FJ01

Barana d'acer de 1,10m d'alçada lliure per sobre de forjats, anclad amb tacs químics al
frontal dels diferents forjats rehabilitats (llosa de formigó), amb muntats verticals cada 1,5m.
Formada per muntats verticals de passamà de 50x10mm, soldats a pletines (120x150mm)
ancorades al frontal de la llosa de formigó cada 1,5m, amb passamà superior i inferior amb
peça de 50x10mm col·locada horitzontalment i brèndoles verticals de quadradet de 10mm
col·locat esbiaixat cada 10cm de distància.
Altres conceptes

125,75

€

110,00000

€

15,75000

€

EH
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH1
LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT
EH1D
LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT TIPUS DOWNLIGHT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
EH1DJP01

u

Subministre i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight de la marca Troll o similar amb idèntiques o
equivalents prestacions tècniques, amb portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents de 26 W i 230 V
de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb
unes dimensions de 253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20,
equip electrònic i muntada superficialment al sostre, muntatge del sistema d'enllumenat segons planols, amb tot
el
clabejat nou des de les lluminaries fins a les caixes de registre del sistema d'enllumenat (cable 3x2,5 1000V
lliure d'halogens).
BHU82533

Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de tensió
d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de
color Ra=82

98,43

10,06000

€

€
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Pàg.:

Llumenera decorativa tipus downlight per a muntar superficialment, amb portalàmpades
G24q-3, per a 2 làmpades fluorescents de 26 W i de 230 V de tensió d'alimentació, de 253
mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i equip
electrònic
Altres conceptes

5

73,00000

€

15,37000

€

G
PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21
DEMOLICIONS I ENDERROCS
G214
ENDERROCS D'ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________
G2144301

m3

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes

51,63
51,63000

€

€

G4
ESTRUCTURES
G4D
ENCOFRATS
G4DE
CINDRIS I APUNTALAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
G4DEJP01

m3

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura
màxima de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega
de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.
B0DZT006

Bastida de metall, per a 25 usos
Altres conceptes

33,92

3,88000
30,04000

€

€
€

H
PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H15
PROTECCIONS COL·LECTIVES
H151
PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
_____________________________________________________________________________________________________________
H151JP01

m2

Protecció vertical d'obertures amb fusta del primer metre superior i amb el desmuntatge inclòs
B1Z0A100
B1Z0D230
B1Z0D300

14,36

Clau acer, per a seguretat i salut
Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut
Altres conceptes

H151JP02

m2

Protecció vertical d'obertures amb cartró de la part inferior i amb el desmuntatge inclòs
B09VAA00
B0D2JP01

Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes
cartró,sim.,ona micro,g=1,5mm,250g/m2
Altres conceptes

0,15407
1,54800
0,48505
12,17288
7,00

€
€
€
€
€
€

0,39200

€

1,07000
5,53800

€
€
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6

J
ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT
J0
ASSAIGS DE MATERIALS BÀSICS
J06
ASSAIGS DE FORMIGONS
J060
ASSAIGS DE FORMIGONS
_____________________________________________________________________________________________________________
J060770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
BV21770A

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Altres conceptes

111,57

€

111,57000

€

0,00000

€

K
PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K1
TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K12
IMPLANTACIONS D'OBRA
K121
BASTIDES
_____________________________________________________________________________________________________________
K1213251

m2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km
Altres conceptes

K1215250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
B0Y15250

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
Altres conceptes

7,44

7,44000
0,10

€

€
€

0,10000

€

0,00000

€

K15
PROTECCIONS COL·LECTIVES
K15Q
PROTECCIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS
_____________________________________________________________________________________________________________
K15QFJ01

PA

Protecció de paviments, sanitaris i miralls amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, cartró de protecció o
taulers de DM, inclos el desmuntatge posterior
B0D732A0
B7711M00
B7ZZ1100

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos , per a seguretat i
salut
Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2
Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè
Altres conceptes

334,16

€

45,00000

€

82,50000
1,50000
205,16000

€
€
€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

7

K2
DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21
ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216
DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
_____________________________________________________________________________________________________________
K216FJ01

m2

Enderroc de la zona superior de paredó de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes

18,48
18,48000

€

€

K218
DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
K2182231

m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

K218JP04

m2

Enderroc de cel ras existent i/o de sistema de malla superior (col.locada anteriorment com a protecció per a
evitar despreniments de material), s'inclou la part proporcional d'arrencada d'instal·lacions i llumeneres, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes

13,36
13,36000
5,57

5,57000

€

€
€

€

K2R
GESTIÓ DE RESIDUS
K2R2
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________
K2R24200

m3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Altres conceptes

22,27
22,27000

€

€

K2R5
TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________
K2R540D0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2
m3 de capacitat
Altres conceptes

46,48
46,48000

€

€

K2RA
DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________
K2RAJP01

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut
B1Z273G1

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut
Altres conceptes

23,60

€

23,60000

€

0,00000

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

8

K4
ESTRUCTURES
K45
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K45R
REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
K45RA011

m

Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes

K45RB010

m

Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals

m

Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i
resines epoxi
B0717000

K45RE004

m2

K45RJP00

u

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió
Altres conceptes

Pont d'unió entre superfícies de formigó, mitjançant morter de ciment i resines epoxi modificades
B0717000

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió
Altres conceptes

Repicat puntual de la part alta de la mènsula i de totes aquelles zones deteriorades que presentin fissures i
esquerdes, i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals i mecànics, amb càrrega manual
de runa sobre contenidor
Altres conceptes

K45RJP02

dm3

Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm, totes aquelles zones deteriorades que s'han repicat donat que
presenten fissures i esquerdes.
B0715100

K45RJP03

m2

1,12000
2,23

Altres conceptes
K45RC000

1,12

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada
per a reparació
Altres conceptes

Repicat de tota la superficie del forjat de biguetes ceramiques (segons detalls en plànols), fins deixar l'armat
totalment vist, i preparada tota la superficie per a rebre un projectat de formigó segons plànols, previ raspallat,
sanejat i pasivació de l'armat existent, inclosa una imprimació de pont d'unio de base epoxi. S'inclou la càrrega
manual dels residus sobre contenidor situat a l'exterior del centre.
Altres conceptes

€

€
€

2,23000

€

11,54

€

4,80800
6,73200

€
€

20,95

€

7,21200
13,73800
4,85

4,85000
6,06

€
€
€

€
€

1,98000

€

4,08000

€

109,86

€

109,86000

€
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9

K4B
ARMADURES PASSIVES
K4BP
ANCORATGES D'ARMADURES PASSIVES
_____________________________________________________________________________________________________________
K4BPJP02

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
B0907200
B0AAP120

K4BPJP03

u

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar
Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part
proporcional de femella i volandera, per a seguretat i salut
Altres conceptes

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
B0B2A000
B0907200

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar
Altres conceptes

13,89

€

1,48240

€

5,10000

€

7,30760

€

10,06

€

0,47570
1,74400

€
€

7,84030

€

K4C
APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
K4C3
APUNTALAMENT DE BIGUES
_____________________________________________________________________________________________________________
K4C3JP01

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló
B0A31000
B0D21030
B0D625A0

Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Altres conceptes

13,65
0,12240
0,86000
0,30748
12,36012

€
€
€
€
€

K4C9
APUNTALAMENT DE SOSTRES
_____________________________________________________________________________________________________________
K4C91510

m2

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
B0D629A0
B0D21030
B0A31000

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Clau acer
Altres conceptes

K4C9JP01

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló superior i
inferior, i altres peces de fusta per apuntalar el forjat a rehabilitar segons plànols, inclosa la seva recol.locació
per fases durant el procès d'execució per exigencies de l'obra i segons indicacions de la DF
B0A31000
B0D21030
B0D629A0

Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
Altres conceptes

23,00
0,15168
0,53750
0,06854
22,24228
43,77

0,06854
1,11800
25,28000
17,30346

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
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Pàg.:

10

K5
COBERTES
K51
TERRATS
K511
ACABATS DE TERRATS
_____________________________________________________________________________________________________________
K511FBFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i
de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
B0FG3JA3

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell
Altres conceptes

21,07

€

4,95040

€

16,11960

€

K5Z
ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5Z2
SOLERES I EMPOSTISSATS
_____________________________________________________________________________________________________________
K5Z26D31

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

11,59
Altres conceptes

11,59000

€
€

K5ZE
RÀFECS I VORES LLIURES
_____________________________________________________________________________________________________________
K5ZE1H0K

m

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt
1:2:10
B0FJ3QQ3

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell
Altres conceptes

15,06

€

6,48008
8,57992

€
€

K7
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K71
MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
K711
MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
_____________________________________________________________________________________________________________
K71197G5

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació
B7Z24000
B71190L0

Emulsió bituminosa, tipus ED
Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de
polièster de 160 g/m2
Altres conceptes

20,76

€

0,24900
7,80450

€
€

12,70650

€

K8
REVESTIMENTS
K89
PINTATS
K898
PINTAT DE PARAMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________
K898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
B89ZPE00

Pintura plàstica per a exteriors
Altres conceptes

5,66
2,75400
2,90600

€

€
€
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Pàg.:

11

K89B
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
_____________________________________________________________________________________________________________
K89BADJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
B89ZM000
B8ZAA000

Pintura partícules metàl·liques
Imprimació antioxidant
Altres conceptes

22,96
5,28676
2,61528
15,05796

€

€
€
€

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte
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Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

01

ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 H151JP01

2 H151JP02

3 G2144301

4 K45RA011

5 K45RJP00

6 K2182231

7 K45RC000

8 K4C3JP01

m2

Protecció vertical obert.,fusta,desm.

1

14,36

10,625

152,58

m2

Protecció vertical d'obertures amb fusta del primer metre superior i
amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
Protecció vertical obert.,cartró,desm.

7,00

10,625

74,38

m3

Protecció vertical d'obertures amb cartró de la part inferior i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)
Enderroc estruc.form.arm.,m.mec.,càrrega man/mec.

51,63

3,594

185,56

1,12

3,450

3,86

4,85

2,000

9,70

m2

Repicat puntual de la part alta de la mènsula i de totes aquelles zones
deteriorades que presentin fissures i esquerdes, i sanejat de les
armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals i mecànics, amb
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 31)
Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual

13,36

4,600

61,46

m

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)
Passivat armadura,2 capes impr.+pont unió ciment+res.epoxi

11,54

25,000

288,50

m

Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi (P - 30)
Muntatge+desm.apunt. biga,h<=3m,puntal metàl·lic+tauló

13,65

12,750

174,04

m

u

Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 15)
Repic.elem.estruc. form.arm.+desc.armadur.,mitj.manuals,càrrega
man s/cont.
Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les
armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 29)
Repic.puntual part alta mensula i zona
deteriorada.+desc.armadur.,mitj.manuals,càrrega man s/cont.

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 3 m
amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló (P - 36)
TOTAL

Titol 3

01.01.01

950,08

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

02

ESTRUCTURA

1 E4BP1112

2 145CJP01

u

m2

Ancoratge acer b/corrugada,D=12mm,perf.+inject.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 7)
Llosa form.,horitz.,g=20cm,muntatge+desmunt.encofrat
p/llosa,h<=3m,tauler,+taul.fen. form.vist,HA-25

10,06

182,000

1.830,92

149,41

71,563

10.692,23

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
120 kg/m3 (25kg/m2), execució segons plànols (inclòs goteró, etc.) (P
euros
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3 K45RJP02

dm3

Pàg.:

- 1)
Rest.vol.form.,morter polimèric reparac.
tixotròpic+retrac.control.,capa<=3cm

6,06

180,000

2

1.090,80

Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de
reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix
<= 3 cm, totes aquelles zones deteriorades que s'han repicat donat
que presenten fissures i esquerdes. (P - 32)
TOTAL

Titol 3

01.01.02

13.613,95

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

03

PALETERIA I IMPERMEABILITZACIONS

1 4531JP01

2 E5ZD1G0D

3 E8112562

4 E7J5129A

5 K898D240

6 E898E240

m2

85,13

75,313

6.411,40

9,29

60,250

559,72

22,97

34,950

802,80

6,29

10,000

62,90

m2

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 10)
Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

5,66

411,224

2.327,53

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 39)
Pintat horitz. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

6,44

133,800

861,67

m

m2

m

Imperm.llosana LBM(SBS)-40-FP cavalc.par.vert.15cm,encast.5cm
acab.peces raj.ceràm.fina,col.morter m
Impermeabilització de llosana amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40-FP cavalcada al parament vertical 15 cm, i encastada 5 cm
acabat amb peces de rajola ceràmica fina de 28x14 cm, amb vora
lliure amb rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, sobre capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, segons plànols (inclòs goteró etc.) (P - 2)
Minvell encast.,rajola ceràm.fina,col.morter 1:6
Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb
morter de ciment 1:6 (P - 8)
Arrebossat bona vista,vert.ext.,h<3m,morter ciment
GP,CSIII-W1,remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP),
de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat (P - 11)
Segellat junt obra,20mmx10mm,massilla poliuretà
monocomp.,pist.man.imp.esp.

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 13)
TOTAL

Titol 3

01.01.03

11.026,02

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

04

SERRALLERIA

1 4B12FJ01

m

Barana acer p/pintar
muntants/100cm,brènd./12cm,h=120-140cm,anc.2 capes
emprim.antioxidant+2 capes p

148,70

25,000

3.717,50

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 3)
euros
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PRESSUPOST
TOTAL

Titol 3

Pàg.:

01.01.04

3.717,50

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

05

MITJANS AUXILIARS

1 K1213251

2 K1215250

3 K4C91510

m2

m2

m2

3

Munt/desm.bast.tub metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa, amarrad.
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P 20)
Amort.dia bast.tub.metàl
fixa,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad.c/
Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats (P - 21)
Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló

7,44

286,000

2.127,84

0,10

17.160,000

1.716,00

23,00

28,750

661,25

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5
m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 37)
TOTAL

Titol 3

01.01.05

4.505,09

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

06

CONTROL DE QUALITAT

1 J060770A

u

Mostreig+Abrams+recapç+compr.,5prov.cil.15x30cm

111,57

6,000

669,42

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P 19)
TOTAL

Titol 3

01.01.06

669,42

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

07

GESTIO RESIDUS

1 K2RAJP01

m3

Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej.
inerts,1,0t/m3,LER 170107

23,60

5,680

134,05

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
euros

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
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PRESSUPOST

2 K2R540D0

m3

Pàg.:

LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i
salut (P - 28)
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 2m3

46,48

5,680

4

264,01

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat (P - 27)
TOTAL

Titol 3

01.01.07

398,06

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

Titol 3

01

MITJANS AUXILIARS

1 K4C9JP01

2 G4DEJP01

m

Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló

43,77

14,000

612,78

m3

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5
m, amb puntal metàl·lic i tauló superior i inferior, i altres peces de fusta
per apuntalar el forjat a rehabilitar segons plànols, inclosa la seva
recol.locació per fases durant el procès d'execució per exigencies de
l'obra i segons indicacions de la DF (P - 38)
Munt.+desmunt.bastida/apunt.met.,h<=10m

33,92

16,000

542,72

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de
treball de 3x2 m², situada a una altura màxima de 6 m, formada per
estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar
una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma
i una càrrega puntual d'1,5 kN. (P - 16)
TOTAL

Titol 3

01.02.01

1.155,50

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

Titol 3

02

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 K218JP04

2 K15QFJ01

3 K216FJ01

m2

Enderroc cel ras,m.manuals,càrr.man.

5,57

60,280

335,76

PA

Enderroc de cel ras existent i/o de sistema de malla superior
(col.locada anteriorment com a protecció per a evitar despreniments
de material), s'inclou la part proporcional d'arrencada d'instal·lacions i
llumeneres, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 25)
Protecció de paviments, sanitaris, etc

334,16

1,000

334,16

m2

Protecció de paviments, sanitaris i miralls amb làmina de polietilè de
0.5 mm de gruix, cartró de protecció o taulers de DM, inclos el
desmuntatge posterior (P - 22)
Enderroc paredó ceràm.,g<=10cm,m.man.,càrrega manual

18,48

7,000

129,36

Enderroc de la zona superior de paredó de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)
TOTAL

Titol 3

01.02.02

799,28

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

Titol 3

03

REPARACIÓ FORJAT

euros

PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
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A L´EPSEVG

PRESSUPOST

1 K45RJP03

2 K4BPJP02

3 K4BPJP03

4 E4B3JP01

5 E3P2JP01

m2

Pàg.:

109,86

47,950

5.267,79

13,89

200,000

2.778,00

10,06

80,000

804,80

kg

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 35)
Muntatge armat reforç biguetes ceràmiques

6,01

220,800

1.327,01

m2

Muntatge d'armadura de reforç segons detalls en plànols, amb AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
inclos la seva fixació amb filferro a l'armadura existent
(P - 6)
Projectat formigo+fibres 25N/mm2,5cm

62,61

47,950

3.002,15

u

u

Repicat inferior forjat biguetes ceramiques

5

Repicat de tota la superficie del forjat de biguetes ceramiques (segons
detalls en plànols), fins deixar l'armat totalment vist, i preparada tota la
superficie per a rebre un projectat de formigó segons plànols, previ
raspallat, sanejat i pasivació de l'armat existent, inclosa una
imprimació de pont d'unio de base epoxi. S'inclou la càrrega manual
dels residus sobre contenidor situat a l'exterior del centre.
(P - 33)
Ancoratge acer b/roscada,D=10mm, perf.+inject.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.
Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
(P - 34)
Ancoratge acer b/corrugada,D=12mm, perf.+inject.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.

Formigó projectat en sec, de 25 N/mm2 de resistència a compressió i
5 cm de gruix amb fibres d'acer per aplicació en sostre. S'inclou
muntatge i desmuntatge maquinaria per gunitar (P - 5)
TOTAL

Titol 3

01.02.03

13.179,75

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

Titol 3

04

CEL RAS i INSTAL·LACIONS

1 EH1DJP01

2 E8444102

u

m2

Downlight, 2 làmp.fluorescents
26W,dimensions=253x220mm,equip electrònic,munt.superf.
Subministre i muntatge de llumenera decorativa tipus downlight de la
marca Troll o similar amb idèntiques o equivalents prestacions
tècniques, amb portalàmpades G24q-3, amb 2 làmpades fluorescents
de 26 W i 230 V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color
de 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, amb unes
dimensions de 253 mm de diàmetre i 220 mm d'alçària, amb reflector
platejat, grau de protecció IP 20, equip electrònic i muntada
superficialment al sostre, muntatge del sistema d'enllumenat segons
planols, amb tot el
clabejat nou des de les lluminaries fins a les caixes de registre del
sistema d'enllumenat (cable 3x2,5 1000V lliure d'halogens). (P - 14)
Cel ras regist.PGL amb acabat vinílic,600x600mm g=12,5mm,
sistema desmuntable acer galv.vist,perfils

98,43

26,000

2.559,18

19,60

44,360

869,46

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel
euros
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PRESSUPOST

Pàg.:

6

ras de 4 m com a màxim (P - 12)
TOTAL

Titol 3

01.02.04

3.428,64

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

Titol 3

05

TANCAMENTS

1 E614WRAK

m2

Paredó recolzat divis.7cm,totxana 240x115x70mm,LD,I UNE-EN
771-1,p/revestir,morter mixt 1:2:10

28,97

7,000

202,79

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de 240x115x70
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 9)
TOTAL

Titol 3

01.02.05

202,79

Obra

01

Pressupost UPC-A11

Capítol

02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

Titol 3

07

GESTIO RESIDUS

1 K2R24200

2 E2R641E0

m3

m3

Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 26)
Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió
residus,contenidor 5m3

22,27

10,000

222,70

37,30

10,000

373,00

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)
TOTAL

Titol 3

01.02.07

595,70

euros
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PROJECTE DE REPARACIÓ DE VOLADISSOS DEL PATI I
DE L´INTERIOR A LA ZONA DE BANYS I VESTIDOR
A L´EPSEVG

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Titol 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3
01.01.01
ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
950,08
Titol 3

01.01.02

ESTRUCTURA

13.613,95

Titol 3

01.01.03

PALETERIA I IMPERMEABILITZACIONS

11.026,02

Titol 3

01.01.04

SERRALLERIA

3.717,50

Titol 3

01.01.05

MITJANS AUXILIARS

4.505,09

Titol 3

01.01.06

CONTROL DE QUALITAT

Titol 3

01.01.07

GESTIO RESIDUS

Capítol

01.01

ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI

Titol 3

01.02.01

MITJANS AUXILIARS

Titol 3

01.02.02

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

Titol 3

01.02.03

REPARACIÓ FORJAT

Titol 3

01.02.04

CEL RAS i INSTAL·LACIONS

Titol 3

01.02.05

TANCAMENTS

Titol 3

01.02.07

GESTIO RESIDUS

Capítol

01.02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

669,42
398,06
34.880,12
1.155,50
799,28
13.179,75
3.428,64
202,79
595,70
19.361,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.241,78
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ACTUACIÓ VOLADISSOS PATI
34.880,12
Capítol

01.02

ACTUACIÓ INTERIOR BANYS I VESTIDOR

19.361,66

Obra

01

Pressupost UPC-A11

54.241,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
54.241,78
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost UPC-A11
54.241,78
54.241,78

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

54.241,78

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 54.241,78..............................................................

7.051,43

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 54.241,78.................................................................

3.254,51

Subtotal

64.547,72

21 % IVA SOBRE 64.547,72.................................................................................................

13.555,02

€

78.102,74

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA-VUIT MIL CENT DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Barcelona, 24 de Juliol de 2018

Fernando Jiménez Pozo
Arquitecte col·legiat 44.253/4

1

Fernando Jiménez Pozo
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DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:

UPV – A11-Projecte de reparació de
voladissos del pati i de l’interior a la zona de
banys i vestidor a l’EPSEVG

Emplaçament:

Av. Victor Balaguer, número 1
08800 Vilanova i la Geltrú

Superfície construïda afectada:

117,85 m²

Promotor:

Universitat Politècnica de Catalunya

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:

Fernando Jiménez Pozo

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

Fernando Jiménez Pozo

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:

No es considera rellevant la informació
següent ja que la topografia no es una dada
rellevant en l’actuació.

Característiques del terreny:

No es considera rellevant la informació
següent ja que no s’afecta en cap cas a la
fonamentació de l’edifici actual.

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:

Es tracta d’edificis aïllats destinats a l’ús
docent, investigació i desenvolupament.

Instal·lacions de serveis públics:

No es considera rellevant la informació
requerida ja que no s’afecten les condicions
inicials.

Ubicació de vials:

No es considera rellevant la informació
requerida.

NOTES:
Tots els treballs es realitzaran amb proteccions individuals per a treballs en alçada amb arnés, així
com s’especifica en l’annex a l’estudi bàsic de seguretat i salut.
Els costos de la seguretat i salut es donen per inclosos dins els preus unitaris de les partides
d’obra a executar de forma proporcional.

Barcelona, a 25 de Juliol de 2018

Fernando Jiménez Pozo
Arquitecte col·legiat 44253/4

UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

287

Fernando Jiménez Pozo
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut
a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de
l'obra i en particular en les següents activitats:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
-

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

-

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

-

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

-

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball

-

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

-

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:
-

Evitar riscos

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

Combatre els riscos a l'origen

-

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica

-

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

-

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

-

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

-

Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals
consisteixi en la prestació del seu treball personal.
3. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
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3.01. Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.02. Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.03.Enderrocs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Fallida de l'estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes
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3.04. Moviments de terres i excavacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

3.05. Fonaments
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Fallides de recalcaments

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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3.06. Estructura
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Riscos derivats de l'accés a les plantes

-

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.07. Ram de paleta
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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3.08. Coberta
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes de pals i antenes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.09. Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.10. Instal·lacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobreesforços per postures incorrectes

-

Caigudes de pals i antenes
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4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)
-

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc
de treball

-

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

-

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
5.01. Mesures de protecció col·lectiva
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

-

Senyalització de les zones de perill

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com
en relació amb els vials exteriors

-

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

-

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxes en forats horitzontals

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
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Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades

-

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
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5.02. Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules

-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

-

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar
el risc de talls i punxades

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures de protecció a tercers
-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes
a l'obra puguin entrar

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
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7. Normativa aplicable
NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES

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

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

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

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

24

8

Junio

noviembre

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

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD
39/1997,
17
de
enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril
(BOE 01/05/98)

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

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

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

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

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

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD
485/1997.
(BOE: 23/04/97)

DE

SEÑALIZACIÓN,

DE

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES
DE TRABAJO

RD
486/1997,
(BOE: 23/04/97)

14

14

de

abril

abril

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

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006

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

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA

RD
487/1997,
(BOE 23/04/97)

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN

(BOE 19/10/06)

de

PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO
CON
EQUIPOS
QUE
INCLUYEN
PANTALLAS
DE
VISUALIZACIÓN

R.D.
488/97.
(BOE: 23/04/97)

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

R.D.
664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN

R.D. 665/1997.
(BOE: 24/05/97)

DE

LOS

TRABAJADORES

CONTRA

LOS

RIESGOS

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS

14

abril

12

mayo

12

mayo

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

R.D.
773/1997.30
(BOE: 12/06/97)

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

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició
de
la
directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de
la “ordenanza de seguridad e higiene
en el trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D.
614/2001
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN
TÉCNICA
COMPLEMENTARIA
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

MIE-APQ-006.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
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NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD
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enero

1987
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METÁLICOS

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

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
02/09/75):
N.R.
MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de
(BOE:
03/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 25/10/75

1975
MT-4

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de
(BOE:
04/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 27/10/75

1975
MT-5

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de
(BOE:
05/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 28/10/75

1975
MT-6

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.

R. de 28 de julio de
(BOE:
06/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 29/10/75

1975
MT-7

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de
(BOE:
08/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 30/10/75

1975
MT-8

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:

R. de 28 de julio de
(BOE:
09/09/75):
N.R.
modificació: BOE: 31/10/75

1975
MT-9

NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

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

1975

R. de 28 de julio de 1975
(BOE:
10/09/75):
N.R.
MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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DC.1.1 Annex A. Treballs en alçada.
Cal preveure aquest tipus de mitjans auxiliars per al muntatge de la bastida i en previsió de que sigui
necessari la seva utilització en alguna reparació puntual.
1. Definició. Camps d'aplicació. Fases
Els treballs verticals són tècniques per a treballar en alçada que es basen en la utilització de cordes,
ancoratges i aparells de progressió per a accedir a objectes naturals (arbres), subsòl (pous), construccions
(edificis, dics, ponts, etc.), juntament amb tots els accessoris incorporats a les mateixes per a la realització
de qualsevol tipus de treball. L’ utilització de les tècniques de treballs verticals, és aconsellable en aquells
treballs on el muntatge de sistemes tradicionals (per ex. bastides), resulta dificultós tècnicament o
presenten un risc major que realitzar-lo amb aquestes tècniques amb independència que la durada de
molts d'aquests treballs, fa que econòmicament no siguin rendibles. Els camps d'aplicació més utilitzats en
aquestes tècniques són:
-Acabats i manteniment d'edificis nous i antics
-Rehabilitació i manteniment d'equips industrials i monuments
-Línies elèctriques aèries
-Preses i centrals hidràuliques
-Muntatges en alçada
-Treballs diversos en fronts rocosos i talussos
-Obra civil i pública
Els treballs verticals comprenen les següents fases:
-Planificació del treball a realitzar, inclòs l'estudi de seguretat i el pla preventiu
-Instal•lació en l'immoble, edifici o objecte de punts d'ancoratge (instal•lacions de capçalera) i de progressió
-Maniobres d'ascens o descens fins al punt d'operació
-Posicionament en el punt d'operació
-Execució dels treballs pròpiament aquests
-Descans després de la realització dels treballs
-Recuperació dels sistemes d'ancoratge (instal•lacions de capçalera) i progressió instal•lats tret que les
intervencions tinguin una periodicitat que aconsellin que siguin permanents
2. Riscos i factors de risc
Els principals riscos associats als treballs verticals són els derivats de les caigudes de persones o
materials.
Les caigudes de persones a diferent nivell son degudes fonamentalment per efectuar els treballs sense la
deguda planificació, utilització inadequada dels EPI's o falta de control suficient dels mateixos, materials
auxiliars deteriorats o indegudament mantinguts, punts d'ancoratge insuficients o inadequadament
distribuïts, falta de formació o formació insuficient.
La caiguda de materials sobre persones i/o béns és deguda a dur eines soltes o sense l'equip auxiliar de
transport en operacions de pujada o baixada o mentre es realitzen els treballs, o bé a la presència de
persones situades en les proximitats o sota la vertical de la zona de treball.
Altres possibles riscos propis d'aquesta activitat són els diferents talls o ferides en la utilització d'eines
auxiliars o portàtils, les cremades diverses en la utilització d'eines portàtils generadores de calor, els
contactes elèctrics directes o indirectes per proximitat a línies elèctriques de AT i/o BT ja siguin aèries o en
façana i la fatiga per desconfort, prolongació excessiva dels treballs o condicions de treball no
ergonòmiques.
3. Mesures de prevenció i de protecció
Les mesures de prevenció i protecció per a prevenir el risc de caiguda d'alçada consisteixen d'una banda
en la idoneïtat dels equips necessaris per a realitzar-los i per un altre en l'aplicació de tècniques
específiques per a la realització dels mateixos. Descrivim els equips necessaris per a la realització
d'aquests treballs, la protecció de la vertical de la zona de treball i altres mesures de prevenció i protecció
enfront de riscos específics.
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4. Equip de treball o d'accés
És el que serveix per accedir de forma segura al lloc de treball, posicionar-se i abandonar-lo una vegada
finalitzat el treball. Consta d'un davallador autoblocant, bloquejador d'ascens, diversos connectors amb
seguretat, una corda semiestàtica de suspensió de longitud variable, un arnés de suspensió i un cap
d'ancoratge doble.
5. Cordes
Les cordes homologades per a treballs verticals han de complir amb la norma UNE-EN-1891. El material
normalment utilitzat és la fibra de niló, del tipus poliamida; segons el tipus de trenat existeixen les cordes
semiestàtiques pensades per a suportar esforços constants com són el pes de persones i que presenten
una elongació entre el 1,5 i el 3 % enfront d'un esforç puntual i les cordes dinàmiques que presenten unes
bones prestacions enfront d'un impacte ja que la seva elongació en aquests casos oscil•la entre el 5 i el 10
% de la longitud de la corda. El coeficient de seguretat ha de ser de 10 .
La durada i resistència de les cordes es troba relacionada amb una sèrie de mesures de prevenció a tenir
en compte:
-Preservar del contacte amb l'aigua doncs redueix la seva resistència fins a un 10 %.
-Limitar la utilització d'una corda a un temps determinat tenint en compte que a partir de la data de
fabricació la resistència de les cordes disminueix progressivament en funció de l'ús que se li dóna.
-Totes les cordes han de dur una fitxa o fullet amb les seves característiques.
-Evitar l'exposició a la radiació solar.
-Mantenir netes de fang, morter, etc. En cas d'haver de netejar-les utilitzar un detergent neutre.
-Preservar la corda dels efectes abrasius derivats del fregament amb elements que sobresurten respecte a
la vertical de la línia de treball.
-Utilitzar cordes degudament certificades.
-Utilitzar cordes de 10 mm. de diàmetre com a mínim.
-Totes les cordes han de dur, en un dels seus extrems, una etiqueta que indiqui la càrrega màxima, el
temps d'emmagatzematge, les condicions d'ús, el temps d'exposició a la intempèrie, etc.
Existeixen a més unes cordes denominades cordinos i que es caracteritzen per tenir un diàmetre de 8 mm
o inferior. Serveixen per a suspendre eines o maquinària, o per a assegurar petits objectes.
6. Connectors
Són petites peces en forma d'anells de metall, amb obertura, que s'utilitzen per a la connexió d'elements de
l'equip vertical. Existeixen dos tipus principals: els mosquetons i els maillons.
Els mosquetons són anells de metall amb un sistema d'obertura de tancament automàtic en forma de
pestanya. Serveixen de nexe d'unió entre la persona i els materials o entre els diferents accessoris. Hi ha
mosquetons sense segur i amb segur.
Els mosquetons sense segur estan formats per una peça en forma de C i una pestanya que al pressionarla permet la seva obertura. Poden obrir-se de forma accidental pel que no han d'usar-se per a treballs
verticals i solament es poden emprar per a maniobres auxiliars com connectar eines.
Els mosquetons amb segur duen un sistema de tancament que necessita dos moviments en diferents
adreces per a obrir-los. Els dos més coneguts són els mosquetons amb segur de rosca la pestanya de la
qual conté un cilindre de metall superposat que avança mitjançant una rosca fins que cobreix el punt
d'obertura, i els mosquetons amb segur de moll que disposen d'un sistema que necessita que es llenci cap
a enrere al mateix temps que es gira uns 30º. En ambdós casos és gairebé impossible que s'obri d'una
forma accidental. El material més adequat és l'acer. Veure fig. 1 .
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Figura 1 Tipus de mosquetons

En la utilització s'ha d'evitar que suporti càrregues sobre el braç de tancament de forma permanent. Veure
en la figura 2 un cas que el mosquetó està en una posició incorrecta.
Figura 2 Posició incorrecta de mosquetó

En general, tots els connectors han d'estar lliures de vores afilades o rugosos que puguin tallar, desgastar
per fricció o danyar de qualsevol altra forma les cordes, o produir ferides a l'operari.
Els maillons són anells de metall l'obertura del qual o tancament s'aconsegueix mitjançant el cargolat i
descargolat sobre el cercle metàl•lic. Es diferencien dels mosquetons perquè no tenen frontisses i el seu
mecanisme d'obertura és molt mes lent. S'utilitzen en unions d'elements que no necessiten connectar-se i
desconnectar-se freqüentment. Veure en la figura 3 diferents tipus de maillons.
Figura 3 Tipus de maillons

UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

301

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

7. Arnesos
Els Arnesos són dispositius de prensió del cos destinats a parar les caigudes.
El arnés ainticaigudes pot estar constituït per bandes, elements d'ajustament i d'unió i altres elements,
disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una persona per a subjectar-la durant una caiguda i
després de la parada d'aquesta.
Els Arnesos han d'estar dissenyats de manera que no pressionin, limitant la circulació sanguínia, subjectin
la regió lumbar i no exerceixin fortes pressions sobre l'os ilíac. En general haurien de complir amb les
normes UNE-EN 361:2002 y UNE-EN-358:1999
8. Cap d'ancoratge
S'utilitza un cap d'ancoratge doble unit a l'ancoratge de la cintura del arnés. Veure fig. 4
Figura 4 El cap d’ancoratge i els seus elements

El cap d'ancoratge doble connecta el arnés amb els aparells d'ascens, descens o directament a una
estructura. Veure fig. 5. En general haurien de complir la norma UNE-EN-354:2002.
Els elements que ho componen són:
-Una banda o una corda de fibres sintètiques
-Un connector que uneix el cap al arnés
-Dos connectors, un en cada extrem del cap per a la unió amb aparells de progressió i/o estructura
Figura 5 Forma de connexió de caps d’ancoratge en progressions horitzontals o a través d’estructures
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9. Aparells de progressió
Són els dispositius que serveixen per a realitzar les maniobres sobre les cordes i progressar en qualsevol
direcció. Hi ha aparells per a ascendir (bloquejadors) i aparells per a descendir (davalladors); tots ells
necessiten la manipulació de l'operari per a ascendir o descendir, bloquejant-se automàticament en cas de
deixar d'actuar, evitant d'aquesta manera un descens incontrolat. Veure fig. 6 i fig. 7 .
Figura 6 Davallador autoblocant

Figura 7 Funcionament del dispositiu de seguretat autoblocant

10. Cadira
La cadira és un element auxiliar recomanable en casos de treballs de major durada ja que millora el confort
de l'operació, del tot necessari. No constitueix "per se" un element de seguretat pel que han d'utilitzar-se
igualment la resta d'elements de suport del treballador; per tant s'han de connectar directament o al
mosquetó que uneix el davallador amb l’arnés de la cintura, o bé al propi anell de l’arnés.
11. EPI-s auxiliars
A més l'operari ha de dur altres EPI's complementaris com són el casc, la roba de treball, els guants i el
calçat de seguretat. Segons el tipus de treball s'adaptaran cadascun dels EPI's indicats.
12. Petate o sac de treball
Són utilitzats per a dur les eines i materials necessaris per a realitzar els treballs. Bàsicament estan
proveïts d'un rosteix, dues corretges i un punt d'unió, que serveix per a ser hissat.
13. Requisits normatius de l'equip de protecció contra caigudes d'alçada
Segons l'art. 7 del RD 1407/1992 (clasificación de EPI's en categorías) i l'Annex I de la Resolució de 25
d'abril de 1996 (Clasificación por categorías de los equipos de protección individual en función de su
procedimiento de certificación), l'equip de protecció contra caigudes d'alçada és un EPI de categoria III i ha
de dur el marcat "CE", una Declaració de conformitat i un Fullet informatiu, redactat com a mínim en
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castellà/català, on s'indiquin, entre d'altres, les condicions d'emmagatzematge, ús, neteja i manteniment del
mateix.
Protecció de la vertical de la zona de treball.
La zona perimetral de la vertical on es vagin a realitzar els treballs ha de delimitar-se convenientment.
Existeixen dues formes que depenen de l'envergadura del treball i del lloc on es realitzi el mateix, a saber:
mitjançant un clos de malla metàl•lica sobre suports prefabricats, units entre si, d'almenys dos metres
d'alçada, o bé mitjançant la instal•lació d'una bastida de protecció a nivell de primera planta i una lona
protectora complementada, en alguns casos, per una xarxa suspesa verticalment cobrint tota la façana que
impedeixi que qualsevol objecte pugui arribar al carrer. Veure fig. 8 i 9 .
Figura 8 Utilització d’una xarxa de protecció suspensa amb pescants

Figura 9 Protecció total de la façana. Parts i dimensionat
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A més, ha de senyalitzar-se la zona convenientment, bàsicament amb la prohibició d'accés. La
senyalització ha de resultar visible durant la nit, quan fos necessari. Ha d'habilitar-se un pas segur per a
vianants, si s’envaeixen zones de trànsit públic o comunitari dins els edificis plurifamiliars.
14. Altres mesures de protecció enfront de riscos específics
Risc de caiguda de materials sobre persones i/o béns
Les eines o altres elements de treball s'han de dur en borses subjectes a cinturons i adequades al tipus
d'eines a utilitzar. En cas de no poder dur-les subjectes al cos s'han d'utilitzar borses auxiliars subjectes a
altra línia independent de les cordes de subjecció o seguretat.
Instal•lació d'una xarxa de recollida fixada a la façana i que pugui recollir qualsevol objecte caigut des de la
zona d'intervenció. A més en les zones de passada de persones s'haurà de senyalitzar i delimitar la vertical
de la zona de treball mitjançant tanques adequades.
Risc de talls i ferides diverses
Els riscos de talls i ferides han de prevenir-se utilitzant EPI's adequades a cada cas, especialment, guants
resistents a la penetració, a les burxades i als talls.
Risc de cremades
L'equip de protecció individual ha d'incloure, en els casos de treballs en calent, els EPI's usats en soldadura
(petos o mandiles, manguitos, polainas, etc.)
Risc de contactes elèctrics directes i indirectes
Aquest risc es manifesta quan s'han de realitzar treballs en les proximitats de línies elèctriques aèries,
siguin d'alta o de baixa tensió.
Per a prevenir el risc d'electrocució s'haurien d'aplicar els criteris establerts en RD 614/2001 sobre
disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric; en
concret segons indica l'Art. 4.2, tot treball en una instal•lació elèctrica, o en la seva proximitat, que comporti
risc elèctric s'ha d'efectuar sense tensió.
Quan no es pugui deixar sense tensió la instal•lació s'han de seguir les mesures preventives indicades en
l'Annex V.A Treballs en proximitat. Disposicions generals i l'indicat en l'Annex V.B Treballs en proximitat.
Disposicions particulars del citat RD 614/2001.
Risc de fatiga
Regular els descansos periòdics i les condicions ergonòmiques del treball. L'exposició solar continuada és
un factor de risc a controlar i, en qualsevol cas s'ha d'evitar realitzar els treballs en condicions climàtiques
extremes.
Recomanacions de seguretat complementàries En els treballs que s'utilitzin sistemes anticaigudes s'han de
seguir una sèrie de recomanacions de seguretat complementàries de les quals podem destacar les
següents:
-L'equip de protecció individual s'ha d'usar permanentment durant tot el temps que duri el treball a realitzar.
-S'han d'evitar desgastos en l'equip, en particular per contactes i fregaments amb arestes o superfícies
rugoses, superfícies calents, corrosives o susceptibles de greixar els mecanismes.
-No exposar innecessàriament els elements que componen l'equip als raigs solars o altres agents nocius,
havent de prestar especial atenció en treballs de soldadura que comportin la utilització d'aquests equips de
protecció.
-Senyalitzar qualsevol anomalia detectada en l'equip amb cura de, en tots els casos, rebutjar un equip que
hagi suportat una caiguda.
-No utilitzar aquests equips de forma col•lectiva.
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Després de la seva utilització l'equip ha d'assecar-se si escau, guardar-lo en un lloc a l'abric de les
inclemències atmosfèriques, llum o altres possibles agents agressius.

15. Manteniment
Tots els elements que componen l'equip de protecció anta caigudes haurien de comprovar-se i verificar-se
diàriament per cada operari abans d'iniciar els treballs, havent de rebutjar-se qualsevol equip o element del
mateix que presenti algun tipus de dany.
16. Operador
En general, l'operador haurà d'estar format i informat d'acord amb:
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (Arts. 18 y 19)
- RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de equipos de trabajo (art. 5)
- RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(art.15)
En particular, els operadors de treballs verticals necessiten per a realitzar-los de forma segura que tinguin
una sèrie de coneixements específics consistents en:
-Tècniques d'ús de l'equip d'accés perquè aquest sigui segur, amb dues cordes una de suspensió i altra
de seguretat per a cada operari.
-Tècniques d'instal•lació que inclouen els elements de fixació, naturals o instal•lats.
-Tècniques de progressió una vegada instal•lat l'equip.
Solament les persones preparades, formades i autoritzades han d'efectuar treballs verticals. Tots els
operaris haurien de ser majors d'edat i haver passat un examen mèdic que descarti problemes de tipus
físic o psicològic. Una vegada efectuat el curset l'operador queda acreditat com tècnic en treballs verticals.
A més s'haurà de passar un examen mèdic cada any que contempli els següents aspectes i que han de
ser excloents abans de realitzar el curset de capacitació:
-Aspectes físics (problemes cardíacs, pressió arterial alta, epilèpsia, marejos, vertigen, trastorns de
l'equilibri, minusvalideses en extremitats, drogodependència, alcoholisme, malalties psiquiàtriques, diabetis,
etc.)
-Aspectes psicològics. Els aspectes psicològics d'aptitud a tenir en compte en un operari de treballs
verticals i que poden perjudicar la correcta realització dels treballs són:
-Dificultats de comprensió (inherents o idiomàtiques)
-Sentit comú poc desenvolupat
-Capacitat lenta de reacció
-Inadequada transmissió norma-procediment
-Valoració de riscos deficient
17. Normativa legal
La major part dels materials utilitzats en els treballs verticals estan englobats en els EPI's contra les
caigudes d'alçada. Segons això tots els materials comercialitzats a partir del 30 de juny de 1995, han
d'estar sotmesos al procediment de certificació i examen de tipus "CE" i un control de qualitat realitzat per
un organisme notificat segons la Directiva 89/686/CEE (DOCE L-399, 30.12.1989), que trasllada el RD
1407/ 1992, de 20 de novembre, (B.O.E. 311/92 de 28 de diciembre) pel qual es regulen les condicions de
comercialització i lliure circulació intracomunitària d'equips de protecció individual, i modificacions
posteriors.
Altres textos legals relacionats són:
RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual
RD 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de equipos de trabajo
RD 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción
RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997 de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
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DC.2. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT
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Instruccions d’ús i manteniment
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Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:
•
•
•
•
•
•

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment,
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a
les quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
Docent
Usos subsidiaris:

Situació:
La totalitat de l’edifici
Situació:

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.
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L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han
de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics
redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment
de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al
Llibre de l’Edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves
instruccions d’ús i manteniment específiques.

Estructura
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les
quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre d'altres:
caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en
sostres per intercomunicació entre plantes.
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de
l’edifici i no poden superar els valors següents:
Categoria d’ús

Subcategoria d’ús

A1

A

Zones residencials

A2

B

Zones administratives

C1

C

Zones de reunió (llevat
les
superfícies
corresponents
als
usos A,B i D)

C2

C3

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones administratives
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i
portals)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb taules i cadires
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones amb seients fixes
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions
en museus, etc.

Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)
2 – (200)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)
2 – (200)

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)
–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)

2 – (200)

–

4 – (400)

–

–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)

2 – (200)

–

3 – (300)

–

–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–
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Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C4
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, etc.)
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
C5
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
Zones comercials
D1
Locals comercials
D
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg)
E Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
Cobertes accessibles d’ús solament privadament
F Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de
l’element si està a menys altura
G1
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes accessibles
G2
Cobertes amb inclinació superior a 40º
per
G exclusives
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o
conservació
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora )
Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un zones privades
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques
Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de la
càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ?

Arquitecte
–

–

1,6 - (160)

5– (500)

7– (700)

–

–

5– (500)

4 – (400)

–

–

3 - (300)

5– (500)
5– (700)
2 – (200)

4 – (400)
7 – (500)
20 – (2.000)

–
–
–
1,6 - (160)

1,6 - (160)

–

–

1– (100)

2 – (200)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

........

–

–

.........

–

SI

–

NO

Característiques de vehicles especials: ........

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny - així com
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en la
memòria d’estructures del projecte.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres)
perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Inspeccions tècniques de l’estructura.
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Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.)

Cobertes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
Voladissos de llosa de formigó armat

Situació:
Sostres de plantes primera i segona

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general,
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i
les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les
operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes,
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que
no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon
estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies,
entre d'altres).
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II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de
característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes
exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció,
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas
sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

•

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants.
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al
Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
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- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes,
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i
evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones
d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment
indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
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Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques que es
donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici:
Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada,
no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions
dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu defecte, de la
senyalització d’evacuació.
- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de
l’edifici.
- No utilitzi mai els ascensors.
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua
dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.
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DC.3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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DADES DE L’OBRA
Projecte: Projecte de reparació de voladissos del pati i de l’interior a la zona de banys i vestidor a
l’EPSEVG.
Clau: UPC – A11
Emplaçament
Adreça Av. Victor Balaguer, número 1
Codi Postal: 08800
Municipi: Vilanova i la Geltrú
Promotor
Nom: Universitat Politècnica de Catalunya
Adreça: Carrer Jordi Girona 31
Codi Postal: 08034
Municipi: Barcelona
Autor/s projecte
Nom:
Fernando Jiménez Pozo

NIF: Q0818003F

Núm. col.:
44253/4

ASSAJOS I CONTROLS PREVISTOS:
En aplicació de l’art. 1 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació,
s’enumeren i defineixen a continuació els controls a dur a terme en el marc d’aquest projecte:
- 4 series de : Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNEEN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.

D’acord amb l’art. 2 del DECRET 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació,
s’haurà d’elaborar un programa de control de qualitat amb un límit econòmic no superior a l’1% del PEM.
NOTA: Les despeses del control de qualitat d’aquest projecte no serà superior a l’1% del PEM

Barcelona, a 25 de Juliol de 2018

Fernando Jiménez Pozo
Arquitecte col·legiat 44.235/4
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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.
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 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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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
Material:
Situació en projecte i obra:

HA/25/B/12/Ila
Fonamentacioó de l’edifici
Murs de contenció de terres
Fonamentació d’equipament exterior: porteries de rugby,
tanques perimetrals, córners, bàculs d’il·luminació.

Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:
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

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
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 EHE-08 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.
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:
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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.
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
(1)
presents 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.

UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

320

Fernando Jiménez Pozo

2

Arquitecte

ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S
IDENTIFICACIÓ
Material:
Diàmetres nominals:
Distintius de Qualitat i avaluacions de
idoneïtat tècnica voluntaris:
Marques
(inclòs
marcatge
certificacions i altres distintius:

CE),

Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08)
Els especificats a la documentació del projecte (veure
plànols d’armat de fonamentació i murs de contenció)
Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de
(1)
Qualitat Oficialment Reconegut (DOR)
i si és així es
podrà reduir el control per assajos (segons art. 32 de l’EHE08)
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 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons
(2)
assaig 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
(3)
la 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 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:
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.
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(PRECAT20)

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

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Projecte de reparació de voladissos del pati i de l'interior als banys i vestidor a l'EPSEVG

Municipi :

08800 Vilanova i la Geltrú

Av. Víctor Balaguer, número 1
Comarca :

Garraf

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
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
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
NO
NO
Residus d'enderroc

és residu:
a l'abocador
NO

Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

Volum aparent

obra de fàbrica

170102

0,542

12,000

0,512

8,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

1,720

0,082

2,646

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

Cel ras

-

0,000

-

2,000

Cel ras

0,000

2,000

1,000

2,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

Residus de construcció
Codificació res
Ordre MAM/304/2

sobrants d'execució

obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Pes/m2

Volum aparent/m2

Pes

(tones/m2)

0,000

3
14,65 m

1,7544

15,72 t

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
8,9621

0,0896

9,3466

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

3,8228
3,8050
0,8202
0,4098
0,1044

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

4,2470
2,7183
1,2313
1,0143
0,1357

0,0380

0,4453

0,0285

2,9771

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

0,1260
0,1649
0,0866
0,0678

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

0,4696
1,0800
1,2397
0,1878

totals de construcció

3
12,32 m

9,41 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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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

-

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

si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

m3 (+20%)

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

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

Total

0,0

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

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

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

0,00

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

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

Projecte
3,81
15,82
0,07
0,13
0,00
0,09
0,09

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

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

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

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

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

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

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

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
gestor
tipus de residu
CONSTRUCCIÓ I RUNES
Dipòsit controlat de

adreça

codi del gestor

UTM ETRS89: X393214 / Y:4568069

E-643,99

Vilanova i la Geltrú

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

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

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

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0

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

5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m (+20%)

3

Classificació
12,00 €/m

Transport
3

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

3

m3 (+35%)

70,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

3

5,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

3,67

-

Maons i ceràmics

16,53

-

Petris barrejats

5,23

-

Metalls

0,25

-

1,27

-

3,80

Fusta

0,63

-

3,17

-

9,51

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

1,46

-

7,29

-

21,87

18,35

-

55,05

82,67

-

248,00

26,17

-

78,52

Paper i cartró

1,67

-

8,37

-

25,10

Guixos i no especials

1,55

-

7,76

-

23,29

Altres

2,70

32,40

13,50

-

40,50

Perillosos Especials

0,00

0,00

33,71

32,40

0,00

155,05

0,00

505,64

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

693,08 €

3
36,41 m

595,70 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

3
Contenidor 5 m . 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..)

-
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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.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

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

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

Previsió inicial de l'Estudi

% de reducció per minimització

0,00 T

Total excavació (tones)

0,00 T

25,13 T

Total construcció i enderroc (tones)

Previsió final de
l'Estudi
25,13 T

0,00 %

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

0 T

11 euros/T

0,00 euros

25,13 T

11 euros/T

276,43 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

25,1 Tones
276,43 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€

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

DC.5. COMPLIMENT DELS REQUISITS DE SEGURETAT ESTRUCTURAL
UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
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1. Programa de necessitats i justificació de la solució adoptada
Aquest annex justificatiu documenta tècnicament el projecte de reparació dels sostres del pati interior dels edificis de
l’EPSEVG, situat a a l’avinguda Victor Balaguer 1de Vilanova i la Geltrú (08800).
Tots els procediments de càlcul s’han efectuat atenent al DB-SE sobre seguretat estructural en tots els seus àmbits
presents en l’obra, DB-SE-A Acer, DB-SE-F obra de fàbrica, DB-SE-Accions a l’edificació i DB-SE-M Fusta.

2. Accions previstes en el càlcul
En l'avaluació d'accions per determinar el comportament estructural de l'edifici, s'ha tingut en compte el document
bàsic DB SE-AE Acciones en la edificación. D'acord amb elles, s'han avaluat les accions a considerar al càlcul, i s’han
establert 3 grups segons es defineix al DB SE-AE, accions permanents, accions variables i accions accidentals.
2.1. Accions permanents
Aquest tipus d’accions poden ser causades per tres factors diferents com són, els pesos propis dels elements
constructius que configuren l’edifici, les accions de pretensat dels diferents elements estructurals i les accions
provinents del terreny, tal i com queda reflexat al capítol 2 del document bàsic DB SE-AE Acciones en la edificación.
Pesos propis: Aquest tipus d’accions inclouen: el pes propi dels elements estructurals; tancaments i elements
divisoris; fusteries de qualsevol mena; revestiments com paviments, enguixats, falsos sostres, etc...; replens de
terres, i equips d’instal·lacions que tinguin una permanència manifesta a l’edifici.
Accions de pretensat: Aquestes accions són les provinents de les forces de pretensat a les quals poden estar
sotmeses determinats elements estructurals. En cas que sigui pertinents aquest tipus d’accions s’avaluaran segons
allò establert a la instrucció de formigó estructural EHE.
Accions del terreny: Aquestes accions són les derivades de les empentes del terreny, entenent com a empentes tan
les provocades pel seu propi pes, com les derivades d’altres accions que actuïn sobre el terreny. El tractament
d’aquestes accions s’avalua segons tot allò establert al document bàsic DB SE-C Cimientos.
2.2. Accions variables
Aquest tipus d’accions poden ser causades per cinc factors diferents com són, les sobrecàrregues degudes als
diferents usos que es desenvolupen a l’edifici, les accions locals a considerar en ampits i baranes, accions
provocades per la força del vent, les accions tèrmiques i les sobrecàrregues de neu.
Sobrecàrregues d’ús: Es consideraran sobrecàrregues d’ús, totes aquelles que puguin gravitar sobre l’edifici a causa
del seu ús. Les sobrecàrregues d’ús considerades seran assimilables en la majoria de casos a càrregues
uniformement repartides, i alhora de fer comprovacions locals en els elements estructurals es consideraran càrregues
puntuals.
Accions sobre baranes i elements divisoris: Caldrà tenir en compte una sobrecàrrega horitzontal sobre el límit
superior dels ampits. El valor d’aquesta càrrega s’extraurà de la taula 3.2 del capítol 3 del DB SE-AE Accions en la
edificació.
Accions provocades pel vent: Les accions provocades pel vent es poden assimilar a una força perpendicular a la
superfície de les façanes, i s’avalua a partir de la següent fórmula: Qe=qb+ce+cp
On:
qb= la pressió dinàmica del vent que es pot avaluar simplificadament per tot el territori espanyol com a 0,5
KN/m².
Ce= és el coeficient d’exposició i es determina segons allò establert a l’article 3.3.3 del DB SE-AE Acciones
en la edificació.
Cp= és el coeficient eòlic o de pressió i depèn de la forma i la orientació de les superfícies respecte el vent.
El seu valor es pot extreure dels apartats 3.3.4 i 3.3.5 del DB SE-AE Acciones en la edificació.
Les disposicions del document bàsic no seran d’aplicació en edificis situats a altituds superiors als 2000m,
edificis pels quals s’hauran d’adoptar dades empíriques que permetin avaluar tots els paràmetres prèviament
descrits.
Accions tèrmiques: Són aquelles accions provocades als edificis per canvis de temperatura. La magnitud d’aquestes
accions dependrà de les condicions climàtiques de l’emplaçament, de la orientació, de l’exposició de l’edifici, de les
característiques dels materials constructius, dels acabats o revestiments i del règim de calefacció i ventilació interior.
Els càlculs referents a les accions tèrmiques s’efectuaran segons allò especificat a l’article 3.4.2 del DB SE-AE
Acciones en la edificació.
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Sobrecàrregues de neu: Són les sobrecàrregues provocades pel pes de la neu caiguda sobre un edifici, i es
quantificaran segons allò establert al capítol 3.5 del DB SE-AE Acciones en la edificació.
2.3. Accions accidentals
Aquest tipus d’accions poden ser causades per 3 factors diferents com són, les càrregues degudes als sismes,
càrregues degudes a l’incendi, i per últim càrregues degudes a impactes.
Accions sísmiques: Pel que fa referència a les accions sísmiques tindrem en compte tot allò que estableix la norma
sismoresistent NCSE-02.
Accions degudes a incendis: Són les accions generalment provocades per l’agressió tèrmica dels incendis sobre els
elements estructurals. Respecte a l’avaluació d’aquestes accions es tindrà en compte tot el que estableix al DB SI
Seguridad en caso de incendio.
Accions degudes a l’impacte: Aquest tipus d’accions són bàsicament les provocades per impacte de vehicles o
elements pesats sobre elements estructurals. Caldrà estudiar en particular cadascun dels casos per avaluar les
càrregues per impacte sobre l’estructura.

3. Materials
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals del reforç que es detalla són els següents:
3.1. Acer laminat
S'utilitza per a la confecció dels elements estructurals metàl·lics. Les seves característiques més rellevants son les
que es detallen:
Resistència de càlcul de l'acer
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica son els que estableix la el
document bàsic DB SE-A Acero, és a dir:
- acers S275JR: 275 N/mm²
La resistència de càlcul està fixada a l’article 4.5 del DB SE-A Acero, assolint valors coincidents amb els del
límit elàstic abans esmentat.
Tipus d'acer
L'acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s'adjunta és S275JR.
Constants elàstiques de l’acer
Les constants elàstiques tingudes en consideració per al càlcul i la comprovació de les seccions d'acer
laminat son les següents:
Mòdul d'elasticitat:
Mòdul d'elasticitat transversal:
Coeficient de Poisson:

210.000 N/mm²
81.000 N/mm²
0.3

Coeficient de dilatació tèrmica
S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5 ºC-1.
3.2. Formigó
S'utilitza tant per a la realització d'elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves característiques
més destacables i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s'adjunten, són les següents.
Resistència a compressió
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE-08, i el seu
valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és de 25 N/mm².
Cal destacar que sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d'assolir-se al 28è dia de la seva posada en
obra, de manera que al 7è ja s'hagi obtingut, al menys, el 75% de la resistència que se sol·licita.
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Docilitat
La docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte a l'article
31.5 de la EHE-08, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte
en aquells casos en els que s' utilitzin fluidificants o superplastificants, que no és el cas que ens ocupa.
Mida màxima de l'àrid
La mida màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra haurà de complir els requeriments de la
EHE-08, no acceptant-se valors del mateix superiors als 20 mm.
Contingut de ciment i relació aigua/ciment
El contingut de ciment s'adequa a la EHE-08, i serà com a mínim de 275 kg/m3. La relació aigua/ciment ha de ser de
0,6.
Aspecte extern
A grans trets, cal esmentar que no s'acceptaran formigons fissurats , no homogenis en color o textura o bruts, tant de
eflorescències com de taques d'òxid o de greix.
Característiques mecàniques. Diagrama tensió-deformació de càlcul
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la seva comprovació ulterior s'ha
adoptat el diagrama paràbola-rectangle segons la instrucció EHE-08. D'aquest diagrama cal destacar el tram elàstic
no lineal constituït per la branca parabòlica, d'equació:
σ = 0.85 fcd (1-0.25 ), per 0 < ε<0.2%.
on:
σ
és la tensió,
fcd
és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l'aplicació del coeficient
de minoració de resistències γf, detallat a l'apartat 5è de la present memòria, i
ε
és la deformació, expressada en tant per mil,
i també el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació:
σ = 0.83 fcd, per 0.2% < ε<0.35%.
Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal
Per a la determinació dels estats de desplaçaments de
longitudinal que es detallen:

l'estructura, s'han considerat els mòduls d’elasticitat

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables: Ej = 21000 fj
on:
Ej
fj

és el mòdul d'elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i
és la resistència característica a compressió del formigó, a l'edat de j

dies.

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: Ej = 19000 fj
on:
Ej i fj prenen els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les tensions fj de servei no
sobrepassin el valor 0.5fj.
c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables: E = 7600 fck
on:
fck és la resistència característica del formigó.
Característiques mecàniques. Retracció
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que es presumible una alteració del comportament de
determinats elements, causada per el fenomen que es discuteix.
Els valors tinguts en compte en aquests casos son conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions unitàries de
2.5 10-4. Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d'aplicació
en les accions resultants son idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques.

UPC-A11. PROJECTE DE REPARACIÓ: VOLADISSOS DEL PATI INTERIOR I FORJAT DE BANYS I VESTIDOR
Av. Victor Balaguer, número 1 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

332

Fernando Jiménez Pozo

Arquitecte

Característiques Mecàniques. Fluència
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d'elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre els
valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a la norma EHE-08.
Coeficient de Poisson
S'observa un valor de 0.2.
Coeficient de Dilatació Tèrmica
Es té en compte un valor igual a 10-5
Ambient
L’ambient de l’estructura de formigó serà IIa per fonaments i sostres i per pilars.
3.3. Acer corrugat
S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es requereix
el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc), la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte.
Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació:
Límit elàstic de l'acer
El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 5100 Kg/cm² (Acer B-500S), la seva definició y concreció s’adequa als criteris de la Instrucció EHE-08.
Diagrama σ-ε de càlcul
El diagrama tensió-deformació considerat ha sigut el bilineal, que el seu tram inclinat observa una pendent de E=
2.100.000 Kg/cm², vàlid per a llindar de tensió compresos entre
-fyd < σ <fyd
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el límit elàstic detallat en 4.2.1. el
coeficient de minoració de resistència.

4. Coeficients de seguretat
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials utilitzats, com a
les accions que sol·licitaran l'estructura. Tot seguit es detallen:
4.1. Coeficients de minoració de resistències
Els coeficients de minoració de resistència graven de manera diferent els elements, en funció de diversos
paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueixen. Per cada cas es té:
Acers laminats
Els coeficients de minoració de les resistències de l’acer laminat de cares a la comprovació de les resistències
últimes, s’establiran segons allò estipulat a l’article 2.3.3 del DB SE-A Acero. En el cas que ens ocupa tenim
γm²=1,25.
Els coeficients de minoració de resistències de cares a avaluar els fenòmens d’inestabilitat són γm1=1,05.
4.2. Coeficients de majoració d’accions
Els coeficients de majoració de les accions s’adequaran sigui quin sigui el material a allò establert a la taula 4.1 del
DB SE-AE Accions a l’edificació, aquest quadre s’organitza en funció de si el càlcul fa referència a comprovacions de
resistència o estabilitat, de si les càrregues són permanents o variables, i de si les accions són favorables o
desfavorables
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.

Pel que fa referència als coeficients de seguretat a utilitzar a l’hora de fer les comprovacions d’elements de
fonamentació adoptarem tot allò establert a la taula 2.1 DB SE-C Cimientos.
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Pel que fa referència als coeficients de majoració d’accions de les estructures de formigó armat, serà d’aplicació tot
allò que s’especifica a la EHE-08. S’han tingut en compte els coeficients estipulats a la EHE-08, adaptant-los a les
bases de càlcul descrites al DB SE-Bases de càlcul. Segons això els coeficients de seguretat aplicats són els
següents:

Càrrega permanent (G)
Sobrecàrrega d’ús (Q)
Sobrecàrrega de vent (Q)
Sobrecàrrega de neu (Q)

Situació: Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (γ)
Favorable
Desfavorable
1,00
1,35
0,00
1,50
0,00
1,50
0,00
1,50

5. Hipòtesis de càlcul
A l’hora d’establir les diferents hipòtesis de càlcul s’ha tingut en compte el que s’especifica al capítol 4.2.2 sobre
combinació d’accions del DB SE-Bases de càlcul, establint dos mètodes de càlcul dels efectes de les accions en
funció de si es tracta d’accions en situació permanent a transitòria, o de si es tracta d’accions accidentals.
Per a situacions permanents o transitòries el mètode de càlcul es basa en la següent fórmula:

Per a situacions accidentals el mètode de càlcul es basa en la següent fórmula:

De cara a establir els coeficients de simultaneïtat de les diferents accions transitòries s’ha utilitzat la taula 4.2 del DB
SE-Bases de càlcul.

6. Mètodes de càlcul
Per a la determinació d'esforços en els diferents elements estructurals s'utilitzen els postulats bàsics de l'elasticitat i la
resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents metodologies, en funció del element o
elements a analitzar.
Per altre banda, per a la comprovació de seccions de formigó, s'utilitzen les bases del càlcul en trencament,
considerant que el material treballa en règim elàstic, contemplant, d' aquesta manera, la fissuració per tracció i la
elasto-plasticitat en compressió. L' especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus
estructurals es detallen a continuació.
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6.1. Estructures de barres
Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures, aplicat tant a estructures planes com
espacials.
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de cada una de les barres de l'estructura es contemplen els dos
teoremes de Mohr, relacionant tots el moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els
provoquen.
En aquells casos en els que l’esveltesa de l'estructura es determinant, s'utilitza també el càlcul matricial, encara que
basat en la formulació de l'equació d'equilibri de la estructura sota les consideracions de la teoria en 2n ordre,
deduint, doncs, les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d'accions en funció de l’ esforç axial.

7. Criteris de dimensionament
Els criteris utilitzats per al dimensionament de tots i cada un dels elements que configuren l'estructura de l'edifici s'han
basat en observar el compliment de dos requisits bàsics, a saber, el que es refereix a la capacitat portant dels
elements o estats límits últims, per un costat, i el de satisfer l’aptitud al servei, per l'altre.
Respecte a la satisfacció del primer requisit, cal assenyalar que en cap cas se sobrepassen les tensions admissibles
dels materials, contemplant, per assentar aquesta afirmació, els fenòmens d'inestabilitat global i local dels elements.
Per la comprovació de la fonamentació dels diferents elements de contenció, els criteris de dimensionament s’han
basat principalment en tres punts d’estudi que són:
L’estabilitat de l’element davant la bolcada.
L’estabilitat dels elements davant el lliscament.
La comprovació de les tensions transmeses per l’estructura al terreny.
Respecte a la satisfacció del segon, s'ha incidit sistemàticament en el control de les deformacions de tots els
elements resistents, observant-se els límits que a continuació es detallen:
Element
Elements en forjats rígids amb envans fràgils com els de gran format, etc...
Forjats amb envans ordinaris
Forjats a la resta de situacions

fletxa relativa
1/500
1/400
1/300

Per a l’avaluació de les aptituds al servei dels elements de fàbrica, es tindrà en compte tot allò especificat al capítol
2.4 del DB SE-F.
De cara al dimensionat de l’estructura s’ha tingut en compte els nous perfils metàl·lics com a recolzament de la
totalitat de la càrrega sol·licitada al forjat, i s’ha tingut en compte no superar en cap cas deformacions d’1cm en cap
dels elements nous proposats.
Pel que fa referència al dimensionat de l’estructura davant els efectes del temps, s’ha tingut en compte tot el que
estableix el capítol 4.4 del DB-SE, i la EHE-08 en temes de durabilitat i de fatiga de l’estructura.

8. Justificació de càlcul
El càlcul estructural de l’actuació s’ha realitzat amb el programa de càlcul WINEVA.
Els càlculs realitzats s’adjunten a continuació:
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TÍTOL DE L'ESTRUCTURA
Biga Contínua

29/06/2018

DADES DELS NUSOS
Coord.X Coord.Y Tipus Sup.elàst(T/mm) Def.igual(nus)
Nus
m.
m.
X
Y
Z
X Y Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000 111
(Fix, encastat)
2
5.100
0.000 110
(Només gira: Articulació)
3
10.200
0.000 110
(Només gira: Articulació)
4
15.300
0.000 110
(Només gira: Articulació)
5
20.400
0.000 110
(Només gira: Articulació)
6
7
8

25.500
30.600
33.100

0.000
0.000
0.000

110
110
111

(Només gira: Articulació)
(Només gira: Articulació)
(Fix, encastat)

DADES DE LES BARRES
Nusos
Longitud
Àrea
Inèrcia
Barra 1--2
Tipus
m
m²
m4
Mat.
Codi
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
1 2 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
2
2 3 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
3
3 4 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
4
4 5 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
5
5 6 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
6
7

6 7 00-Rígida
7 8 00-Rígida

5.100
2.500

0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1

DADES DELS MATERIALS
Mòdul d'elasticitat del material 1 =

27300000 N/m²

Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00001
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COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO1: Combinada - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

150%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-24.28
-20.08
-16.98
-17.90
-17.31

-4.51
-4.86
-2.43
-3.09
-2.84

7.63
4.48
6.25
5.83
5.74

12.14
7.94
9.03
8.87
8.45

9.03
5.52
5.94
6.02
5.27

6
7

-18.74
-13.61

-3.18
-7.75

6.50
-3.30

10.30
-0.26

8.21
1.37

-1.71
-2.79
-3.04
-2.71
-3.79

-20.08
-16.98
-17.90
-17.31
-18.74

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.24 -13.61
1.58
0.38

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

27.74
21.37
20.58
20.88
20.48

18.77
14.45
13.66
13.96
13.56

9.80
7.53
6.74
7.04
6.64

0.82
0.61
-0.18
0.11
-0.28

6
7

21.77
15.77

14.85
12.38

7.92
8.99

1.00
5.60

-8.15
-6.31
-7.10
-6.81
-7.20

-17.12
-13.23
-14.02
-13.73
-14.12

-26.10
-20.15
-20.94
-20.65
-21.04

-5.92 -12.84 -19.76
2.20 -1.19 -4.58

1.01
0.56
0.73
0.70
0.64

1/5029
1/9095
1/6981
1/7239
1/7976

0.93 1/5503
-0.05 1/54214

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO1: Combinada - 1
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.3
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0002
-0.0000
0.0000
0.0000

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0001
0.0003
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

27.74
47.47
40.73
41.82
41.13

24.28
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
42.81
0.00
0.00
35.53
-0.00
0.00
4.58
0.38
-------------------------------------------TOTALS
0.00
281.82
24.66

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

3.2
2.6
2.3
2.3
2.4

-3.2
-2.6
-2.3
-2.3
-2.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.2
2.6
2.3
2.3
2.4

-3.2
-2.6
-2.3
-2.3
-2.4

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.4
1.8

-2.4
-1.8

0.0
0.0

0.0
0.0

2.4
1.8

-2.4
-1.8

1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO2: Combinada - 2
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.4
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO2: Combinada - 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
150%
0%
0%
0%
0%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-18.28
-20.89
-19.77
-17.15
-17.51

-2.76
-2.88
-4.62
-2.51
-3.00

6.38
8.00
4.64
6.26
5.63

9.13
11.75
8.01
9.14
8.37

5.51
8.38
5.51
6.14
5.24

6
7

-18.68
-13.63

-3.13
-7.76

6.53
-3.31

10.31
-0.26

8.21
1.37

-4.50
-2.13
-2.88
-2.75
-3.78

-20.89
-19.77
-17.15
-17.51
-18.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.23 -13.63
1.59
0.39

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.01
25.38
21.27
20.69
20.53

14.50
16.99
14.35
13.77
13.61

7.00
8.61
7.43
6.85
6.69

-0.51
0.22
0.51
-0.07
-0.23

6
7

21.75
15.79

14.83
12.39

7.91
9.00

0.99
5.61

-8.02
-8.17
-6.41
-6.99
-7.15

-15.53
-16.55
-13.33
-13.91
-14.07

-23.03
-24.94
-20.25
-20.83
-20.99

-5.93 -12.85 -19.77
2.22 -1.18 -4.57

0.69
1.01
0.57
0.75
0.63

1/7399
1/5046
1/8918
1/6829
1/8119

0.93 1/5487
-0.05 1/53995

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO2: Combinada - 2
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0001
0.0002
-0.0000
0.0000

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0001
0.0003
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.01
48.41
46.22
40.94
41.37

18.28
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
42.74
0.00
0.00
35.56
0.00
0.00
4.57
0.39
-------------------------------------------TOTALS
0.00
281.82
18.66

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.7
2.7
2.6
2.3
2.4

-2.7
-2.7
-2.6
-2.3
-2.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.7
2.7
2.6
2.3
2.4

-2.7
-2.7
-2.6
-2.3
-2.4

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.4
1.8

-2.4
-1.8

0.0
0.0

0.0
0.0

2.4
1.8

-2.4
-1.8

1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO3: Combinada - 3
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO3: Combinada - 3
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
0%
150%
0%
0%
0%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-19.88
-17.67
-19.82
-20.14
-16.72

-3.56
-3.32
-2.05
-4.86
-2.37

6.38
5.14
8.59
4.53
6.09

9.94
7.73
12.10
8.04
8.66

7.12
4.43
8.48
5.67
5.36

6
7

-18.90
-13.55

-3.30
-7.70

6.41
-3.27

10.24
-0.24

8.19
1.37

-2.09
-4.76
-2.26
-2.58
-3.83

-17.67
-19.82
-20.14
-16.72
-18.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.26 -13.55
1.57
0.35

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.95
20.34
25.10
21.43
20.33

15.45
13.42
16.71
14.51
13.41

7.94
6.50
8.32
7.59
6.49

0.43
-0.42
-0.06
0.67
-0.43

6
7

21.81
15.74

14.89
12.35

7.97
8.95

1.05
5.56

-7.07
-7.34
-8.45
-6.25
-7.35

-14.58
-14.26
-16.84
-13.17
-14.27

-22.09
-21.18
-25.22
-20.09
-21.19

-5.87 -12.79 -19.71
2.17 -1.22 -4.62

0.81
0.53
1.06
0.58
0.67

1/6261
1/9672
1/4792
1/8840
1/7576

0.92 1/5552
-0.05 1/54886

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO3: Combinada - 3
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0001
-0.0002
0.0002
-0.0000

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0001
0.0003
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.95
42.43
46.28
46.66
40.42

19.88
-0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
43.00
0.00
0.00
35.45
-0.00
0.00
4.62
0.35
-------------------------------------------TOTALS
0.00
281.82
20.23

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.6
2.6
2.6
2.6
2.5

-2.6
-2.6
-2.6
-2.6
-2.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.6
2.6
2.6
2.6
2.5

-2.6
-2.6
-2.6
-2.6
-2.5

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.5
1.8

-2.5
-1.8

0.0
0.0

0.0
0.0

2.5
1.8

-2.5
-1.8

1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
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______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.8
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO4: Combinada - 4
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
0%
0%
150%
0%
0%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-19.45
-18.53
-16.81
-20.14
-19.72

-3.34
-3.54
-2.66
-2.25
-4.74

6.38
5.58
5.61
8.51
4.36

9.73
8.80
8.00
12.15
7.57

6.69
6.15
4.50
8.65
4.91

6
7

-18.08
-13.85

-2.67
-7.93

6.86
-3.42

10.51
-0.32

8.27
1.37

-2.73
-2.39
-4.88
-1.97
-3.64

-18.53
-16.81
-20.14
-19.72
-18.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.15 -13.85
1.64
0.50

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.70
21.10
20.11
25.24
21.08

15.19
14.18
13.19
16.86
14.16

7.69
7.26
6.27
8.47
7.24

0.18
0.34
-0.65
0.08
0.32

6
7

21.59
15.92

14.67
12.53

7.75
9.13

0.83
5.74

-7.33
-6.58
-7.57
-8.30
-6.60

-14.83
-13.50
-14.50
-16.69
-13.52

-22.34
-20.42
-21.42
-25.08
-20.44

-6.09 -13.01 -19.93
2.35 -1.04 -4.44

0.78
0.69
0.57
1.07
0.50

1/6529
1/7339
1/8954
1/4758
1/10125

0.96 1/5316
-0.05 1/51676
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______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.9
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0000
0.0000
-0.0002
0.0002

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0001
0.0003
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.70
43.44
40.53
46.66
46.16

19.45
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
42.03
0.00
0.00
35.85
0.00
0.00
4.44
0.50
-------------------------------------------TOTALS
0.00
281.82
19.95

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.5
2.4
2.6
2.6
2.6

-2.5
-2.4
-2.6
-2.6
-2.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.5
2.4
2.6
2.6
2.6

-2.5
-2.4
-2.6
-2.6
-2.6

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.4
1.8

-2.4
-1.8

0.0
0.0

0.0
0.0

2.4
1.8

-2.4
-1.8

1.000
1.000
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COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO5: Combinada - 5
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO5: Combinada - 5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
0%
0%
0%
150%
0%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-19.56
-18.30
-17.61
-17.15
-19.70

-3.40
-3.48
-2.83
-2.87
-2.12

6.38
5.46
6.07
5.53
8.33

9.78
8.52
9.09
8.05
11.65

6.80
5.69
6.23
4.68
7.84

6
7

-21.16
-12.73

-5.05
-7.09

5.18
-2.85

9.52
-0.03

7.99
1.37

-2.56
-3.02
-2.52
-4.57
-3.10

-18.30
-17.61
-17.15
-19.70
-21.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.57 -12.73
1.37 -0.06

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.77
20.90
20.85
20.26
24.87

15.26
13.98
13.93
13.34
16.49

7.75
7.06
7.01
6.42
8.10

0.25
0.14
0.09
-0.50
-0.29

6
7

22.41
15.25

15.49
11.86

8.57
8.46

1.65
5.07

-7.26
-6.79
-6.83
-7.42
-8.67

-14.77
-13.71
-13.75
-14.34
-17.06

-22.27
-20.63
-20.67
-21.26
-25.45

-5.27 -12.19 -19.11
1.68 -1.71 -5.11

0.79
0.65
0.74
0.58
0.99

1/6456
1/7843
1/6893
1/8828
1/5128

0.81 1/6322
-0.04 1/66182
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______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0001
-0.0000
0.0000
-0.0001

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.0001
0.0003
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.77
43.17
41.48
40.93
46.14

19.56
-0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
47.86
0.00
0.00
34.36
0.00
0.00
5.11
-0.06
-------------------------------------------TOTALS
0.00
281.82
19.51

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.6
2.4
2.3
2.6
2.8

-2.6
-2.4
-2.3
-2.6
-2.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.6
2.4
2.3
2.6
2.8

-2.6
-2.4
-2.3
-2.6
-2.8

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.8
1.7

-2.8
-1.7

0.0
0.0

0.0
0.0

2.8
1.7

-2.8
-1.7

1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
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______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO6: Combinada - 6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
0%
0%
0%
0%
150%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-19.53
-18.36
-17.40
-17.92
-16.78

-3.39
-3.49
-2.78
-3.03
-2.75

6.38
5.49
5.95
5.99
5.39

9.77
8.59
8.81
9.12
7.66

6.77
5.81
5.78
6.37
4.04

6
7

-20.84 -2.37
-16.93 -10.24

8.98
-4.96

13.19
-1.10

10.28
1.35

-2.60
-2.85
-3.13
-2.27
-5.46

-18.36
-17.40
-17.92
-16.78
-20.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.24 -16.93
2.39
2.01

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.75
20.95
20.66
20.99
19.97

15.24
14.03
13.74
14.07
13.05

7.74
7.11
6.82
7.14
6.12

0.23
0.19
-0.10
0.22
-0.80

6
7

25.93
17.76

17.54
14.36

9.15
10.97

0.77
7.58

-7.28
-6.73
-7.02
-6.70
-7.72

-14.78
-13.65
-13.94
-13.62
-14.64

-22.29
-20.57
-20.86
-20.54
-21.56

-7.62 -16.01 -24.39
4.19
0.79 -2.60

0.79
0.66
0.70
0.74
0.52

1/6475
1/7706
1/7332
1/6858
1/9864

1.23 1/4132
-0.08 1/32255

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO6: Combinada - 6
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.13
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0000
-0.0000
-0.0000
0.0001

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0002
0.0004
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.75
43.24
41.23
41.85
40.50

19.53
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
47.49
0.00
0.00
42.15
0.00
0.00
2.60
2.01
-------------------------------------------TOTALS
0.00
281.82
21.55

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.5
2.4
2.3
2.3
2.7

-2.5
-2.4
-2.3
-2.3
-2.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.5
2.4
2.3
2.3
2.7

-2.5
-2.4
-2.3
-2.3
-2.7

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.7
2.2

-2.7
-2.2

0.0
0.0

0.0
0.0

2.7
2.2

-2.7
-2.2

1.000
1.000
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COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO7: Combinada - 7
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.14
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO7: Combinada - 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
0%
0%
0%
0%
0%
150%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-19.54
-18.35
-17.44
-17.77
-17.37

-3.39
-3.49
-2.79
-3.00
-2.87

6.38
5.48
5.98
5.90
5.73

9.77
8.58
8.87
8.90
8.46

6.78
5.79
5.87
6.03
5.31

6
7

-18.65
-13.89

-3.15
-7.43

6.46
-2.68

10.20
0.35

8.05
1.67

-2.59
-2.89
-3.01
-2.73
-3.73

-18.35
-17.44
-17.77
-17.37
-18.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.02 -13.89
1.28 -0.83

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.76
20.94
20.70
20.84
20.51

15.25
14.02
13.78
13.92
13.59

7.74
7.10
6.86
7.00
6.67

0.23
0.18
-0.06
0.08
-0.25

6
7

21.70
17.56

14.78
13.45

7.86
9.34

0.93
5.22

-7.27
-6.74
-6.98
-6.84
-7.17

-14.78
-13.66
-13.91
-13.76
-14.09

-22.29
-20.58
-20.83
-20.68
-21.01

-5.99 -12.91 -19.83
1.11 -3.00 -7.11

0.79
0.66
0.70
0.71
0.64

1/6471
1/7733
1/7239
1/7179
1/7949

0.91 1/5593
-0.03 1/80210
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______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.15
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0000
-0.0000
-0.0000
0.0000

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0001
0.0003
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.76
43.23
41.28
41.67
41.19

19.54
-0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
42.71
0.00
0.00
37.39
0.00
0.00
7.11
-0.83
-------------------------------------------TOTALS
0.00
277.33
18.71

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.5
2.4
2.3
2.3
2.4

-2.5
-2.4
-2.3
-2.3
-2.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.5
2.4
2.3
2.3
2.4

-2.5
-2.4
-2.3
-2.3
-2.4

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.4
1.8

-2.4
-1.8

0.0
0.0

0.0
0.0

2.4
1.8

-2.4
-1.8

1.000
1.000
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO8: Combinada - 8
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
150%
150%
0%
150%
150%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-18.63
-20.17
-22.27
-19.04
-18.67

-2.93
-2.70
-3.91
-4.27
-1.63

6.38
7.64
7.32
4.61
8.27

9.31
10.86
11.42
7.62
11.04

5.87
6.94
8.40
4.74
6.69

6
7

-23.41
-16.00

-4.35
-9.54

7.58
-4.49

12.38
-0.86

10.05
1.36

-3.96
-4.10
-1.76
-4.02
-4.79

-20.17
-22.27
-19.04
-18.67
-23.41

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.59 -16.00
2.16
1.55

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.22
24.75
25.79
20.84
24.23

14.71
16.36
17.41
13.92
15.84

7.21
7.97
9.02
6.99
7.46

-0.30
-0.41
0.63
0.07
-0.93

6
7

26.61
17.20

18.23
13.81

9.84
10.41

1.45
7.02

-7.81
-8.80
-7.75
-6.85
-9.32

-15.32
-17.19
-16.14
-13.77
-17.70

-22.82
-25.57
-24.53
-20.69
-26.09

-6.93 -15.32 -23.71
3.63
0.24 -3.16

0.72
0.87
0.96
0.51
0.90

1/7112
1/5853
1/5318
1/9990
1/5665

1.11 1/4605
-0.07 1/36391
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0001
-0.0000
0.0002
-0.0001

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0001
0.0004
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.22
47.57
51.37
45.36
44.92

18.63
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
52.70
0.00
0.00
40.91
-0.00
0.00
3.16
1.55
-------------------------------------------TOTALS
0.00
308.21
20.19

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.6
2.9
2.9
2.5
3.1

-2.6
-2.9
-2.9
-2.5
-3.1

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.6
2.9
2.9
2.5
3.1

-2.6
-2.9
-2.9
-2.5
-3.1

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

3.1
2.1

-3.1
-2.1

0.0
0.0

0.0
0.0

3.1
2.1

-3.1
-2.1

1.000
1.000
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO9: Combinada - 9
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-19.54
-18.35
-17.44
-17.77
-17.35

-3.39
-3.49
-2.79
-3.00
-2.87

6.38
5.48
5.98
5.90
5.72

9.77
8.58
8.86
8.91
8.43

6.78
5.79
5.87
6.04
5.26

6
7

-18.73
-13.62

-3.17
-7.75

6.51
-3.30

10.30
-0.26

8.21
1.37

-2.59
-2.89
-3.01
-2.71
-3.79

-18.35
-17.44
-17.77
-17.35
-18.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.24 -13.62
1.58
0.38

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

22.76
20.94
20.70
20.85
20.49

15.25
14.02
13.78
13.92
13.57

7.74
7.10
6.86
7.00
6.65

0.23
0.18
-0.07
0.08
-0.27

6
7

21.76
15.78

14.84
12.38

7.92
8.99

1.00
5.60

-7.27
-6.74
-6.99
-6.84
-7.19

-14.78
-13.66
-13.91
-13.76
-14.11

-22.29
-20.58
-20.83
-20.68
-21.03

-5.92 -12.84 -19.76
2.21 -1.19 -4.58

0.79
0.66
0.70
0.71
0.64

1/6471
1/7732
1/7242
1/7168
1/8000

0.93 1/5500
-0.05 1/54178

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO9: Combinada - 9
______________________________________________________________________________________
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0000
-0.0000
-0.0000
0.0000

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0001
0.0003
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.76
43.23
41.28
41.67
41.17

19.54
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
42.80
0.00
0.00
35.54
0.00
0.00
4.58
0.38
-------------------------------------------TOTALS
0.00
273.02
19.92

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.5
2.4
2.3
2.3
2.4

-2.5
-2.4
-2.3
-2.3
-2.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.5
2.4
2.3
2.3
2.4

-2.5
-2.4
-2.3
-2.3
-2.4

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.4
1.8

-2.4
-1.8

0.0
0.0

0.0
0.0

2.4
1.8

-2.4
-1.8

1.000
1.000
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO10: Combinada - 10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0%
150%
0%
150%
0%
150%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-18.18
-21.08
-19.09
-19.67
-19.32

-2.71
-2.92
-4.48
-1.79
-4.75

6.38
8.10
4.25
8.96
3.93

9.09
12.00
7.09
12.58
6.74

5.41
8.76
4.05
9.08
3.66

6
7

-20.15 -1.83
-17.18 -10.43

9.36
-5.09

13.41
-1.16

10.34
1.35

-4.64
-1.60
-4.87
-1.56
-5.30

-21.08
-19.09
-19.67
-19.32
-20.15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.14 -17.18
2.45
2.14

0.00
0.00

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

21.95
25.55
20.65
25.23
20.60

14.45
17.16
13.73
16.84
13.68

6.94
8.78
6.81
8.46
6.76

-0.57
0.39
-0.11
0.07
-0.16

6
7

25.74
17.91

17.36
14.51

8.97
11.12

0.58
7.73

-8.08
-8.00
-7.03
-8.32
-7.08

-15.58
-16.38
-13.96
-16.71
-14.00

-23.09
-24.77
-20.88
-25.09
-20.92

-7.81 -16.19 -24.58
4.34
0.94 -2.45

0.68
1.05
0.43
1.14
0.37

1/7480
1/4865
1/11896
1/4476
1/13642

1.27 1/4020
-0.08 1/31291
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0001
0.0002
-0.0002
0.0002

1
2
3
4
5

6
7
8

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-0.0003
0.0004
0.0000

6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21.95
48.64
45.42
46.11
45.69

18.18
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
46.67
0.00
0.00
42.49
0.00
0.00
2.45
2.14
-------------------------------------------TOTALS
0.00
299.41
20.32

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.7
2.7
2.6
2.6
2.6

-2.7
-2.7
-2.6
-2.6
-2.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.7
2.7
2.6
2.6
2.6

-2.7
-2.7
-2.6
-2.6
-2.6

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

6
7

2.6
2.2

-2.6
-2.2

0.0
0.0

0.0
0.0

2.6
2.2

-2.6
-2.2

1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
ENVOLUPANT:(Només de les combinacions d'hipòtesis)
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ENVOLUPANT:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(Només de les combinacions d'hipòtesis)
NOTA :
Cal tenir en compte que, en estructures de formigó, la combinació d'esforços més
desfavorable en una barra NO CORRESPON SEMPRE al moment màxim junt amb l'axial màxim.

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
kp/cm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
-24.28 -4.51
6.38
9.09
5.41 -4.64 -21.08
0.00
0.000
1
-18.18 -2.71
7.63 12.14
9.03 -1.71 -17.67
0.00
0.000
2
2

-21.08
-17.67

-4.86
-2.70

4.48
8.10

7.73
12.00

4.43
8.76

-4.76 -22.27
-1.60 -16.81

0.00
0.00

0.000
0.000

3
3

-22.27
-16.81

-4.62
-2.05

4.25
8.59

7.09
12.10

4.05
8.48

-4.88 -20.14
-1.76 -17.15

0.00
0.00

0.000
0.000

4
4

-20.14
-17.15

-4.86
-1.79

4.53
8.96

7.62
12.58

4.68
9.08

-4.57 -19.72
-1.56 -16.72

0.00
0.00

0.000
0.000

5
5

-19.72
-16.72

-4.75
-1.63

3.93
8.33

6.74
11.65

3.66
7.84

-5.46 -23.41
-3.10 -18.08

0.00
0.00

0.000
0.000

6
6

-23.41
-18.08

-5.05
-1.83

5.18
9.36

9.52
13.41

7.99
10.34

0.02 -17.18
0.59 -12.73

0.00
0.00

0.000
0.000

7
7

-17.18 -10.43
-12.73 -7.09

-5.09
-2.68

-1.16
0.35

1.35
1.67

1.28
2.45

0.00
0.00

0.000
0.000

-0.83
2.14

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
21.95 14.45
6.94 -0.57 -8.15 -17.12 -26.10
0.682 1/7480
1
27.74 18.77
9.80
0.82 -7.07 -14.58 -22.09
1.014 1/5029
2
2

20.34
25.55

13.42
17.16

6.50
8.78

-0.42
0.61

-8.80 -17.19 -25.57
-6.31 -13.23 -20.15

0.527 1/9672
1.048 1/4865

3
3

20.11
25.79

13.19
17.41

6.27
9.02

-0.65
0.63

-8.45 -16.84 -25.22
-6.41 -13.33 -20.25

0.429 1/11896
1.064 1/4792

4
4

20.26
25.24

13.34
16.86

6.42
8.47

-0.50
0.67

-8.32 -16.71 -25.09
-6.25 -13.17 -20.09

0.511 1/9990
1.139 1/4476
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
5
5

19.97
24.87

13.05
16.49

6.12
8.10

-0.93
0.32

-9.32 -17.70 -26.09
-6.60 -13.52 -20.44

0.374 1/13642
0.994 1/5128

6
6

21.59
26.61

14.67
18.23

7.75
9.84

0.58
1.65

-7.81 -16.19 -24.58
-5.27 -12.19 -19.11

0.807 1/6322
1.269 1/4020

7
7

15.25
17.91

11.86
14.51

8.46
11.12

5.07
7.73

1.11
4.34

-3.00
0.94

-7.11
-2.45

-0.080 1/31291
-0.031 1/80210

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
0.00
0.00
0.00
1
0.00
21.95
18.18
1
0.00
0.00
0.00
1
0.00
27.74
24.28
2
2

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

2
2

0.00
0.00

42.43
48.64

-0.00
0.00

3
3

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

3
3

0.00
0.00

40.53
51.37

0.00
0.00

4
4

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

4
4

0.00
0.00

40.93
46.66

0.00
0.00

5
5

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

5
5

0.00
0.00

40.42
46.16

0.00
0.00

6
6

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

6
6

0.00
0.00

42.03
52.70

0.00
0.00

7
7

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7
7

0.00
0.00

34.36
42.49

-0.00
0.00

8
8

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8
8

0.00
0.00

2.45
7.11

-0.83
2.14

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
------TensMax-----------TensMin-----Num
N/mm²
Hip.
N/mm²
Hip.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

3.2
2.9
2.9
2.6
3.1

Combinada
Combinada
Combinada
Combinada
Combinada

-

1
8
8
4
8

6
7

3.1
2.2

Combinada - 8
Combinada - 10

-3.2
-2.9
-2.9
-2.6
-3.1

Combinada
Combinada
Combinada
Combinada
Combinada

-

1
8
8
4
8

-3.1
-2.2

Combinada - 8
Combinada - 10
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TÍTOL DE L'ESTRUCTURA
Biga Contínua

29/06/2018

DADES DELS NUSOS
Coord.X Coord.Y Tipus Sup.elàst(T/mm) Def.igual(nus)
Nus
m.
m.
X
Y
Z
X Y Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000 111
(Fix, encastat)
2
4.150
0.000 110
(Només gira: Articulació)
3
9.250
0.000 110
(Només gira: Articulació)
4
14.350
0.000 110
(Només gira: Articulació)
5
19.450
0.000 110
(Només gira: Articulació)
6

21.930

0.000

111

(Fix, encastat)

DADES DE LES BARRES
Nusos
Longitud
Àrea
Inèrcia
Barra 1--2
Tipus
m
m²
m4
Mat.
Codi
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
1 2 00-Rígida
4.150 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
2
2 3 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
3
3 4 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
4
4 5 00-Rígida
5.100 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1
5
5 6 00-Rígida
2.480 0.23000 0.000766667 1 R1.15x0.2m#1

DADES DELS MATERIALS
Mòdul d'elasticitat del material 1 =

27300000 N/m²

Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00001
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO1: Combinada - 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

150%
0%
0%
0%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-18.66
-17.05
-15.67
-17.20
-12.44

-3.29
-3.36
-2.46
-2.94
-7.12

6.04
4.95
5.36
5.92
-3.06

9.33
7.87
7.80
9.41
-0.28

6.58
5.41
4.85
7.51
1.23

-2.22
-2.44
-3.48
0.22
1.47

-17.05
-15.67
-17.20
-12.44
0.43

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

26.59
19.27
18.70
19.93
14.43

17.85
12.94
12.37
13.60
11.35

9.12
6.61
6.03
7.27
8.27

0.39
0.27
-0.30
0.93
5.19

-8.35
-6.06
-6.63
-5.40
2.11

-17.08
-12.40
-12.97
-11.74
-0.97

-25.81
-18.73
-19.30
-18.07
-4.05

0.51
0.61
0.60
0.85
-0.04

1/8190
1/8406
1/8567
1/6030
1/58293

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
0.0001
0.0000
-0.0001
0.0003

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

26.59
45.09
37.43
39.24
32.50

18.66
-0.00
-0.00
0.00
0.00

0.00
4.05
0.43
-------------------------------------------TOTALS
0.00
184.90
19.09
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.4
2.2
2.2
2.2
1.6

-2.4
-2.2
-2.2
-2.2
-1.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.4
2.2
2.2
2.2
1.6

-2.4
-2.2
-2.2
-2.2
-1.6

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO2: Combinada - 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
150%
0%
0%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-4.93
-22.30
-23.28
-15.11
-13.20

1.09
0.35
-8.46
-1.33
-7.69

3.54
13.87
0.98
7.06
-3.44

2.43
18.26
5.03
10.07
-0.47

-2.25 -10.49 -22.30
13.54 -0.31 -23.28
3.70 -3.01 -15.11
7.70 -0.06 -13.20
1.23
1.65
0.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

11.28
32.01
20.61
19.38
14.89

6.12
21.27
14.27
13.04
11.81

0.97
10.54
7.94
6.71
8.73

-4.19 -9.34 -14.49 -19.65
-0.19 -10.93 -21.66 -32.39
1.60 -4.73 -11.07 -17.40
0.37 -5.96 -12.29 -18.63
5.65
2.57 -0.51 -3.59

-0.02
1.79
0.17
0.95
-0.05

< 1/100000
1/2843
1/30751
1/5375
1/49984

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0006
0.0005
-0.0002
0.0003

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11.28
51.65
53.00
36.78
33.52

4.93
0.00
0.00
-0.00
0.00

0.00
3.59
0.80
-------------------------------------------TOTALS
0.00
189.81
5.73

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO2: Combinada - 2
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.9
3.0
3.0
2.0
1.7

-2.9
-3.0
-3.0
-2.0
-1.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.9
3.0
3.0
2.0
1.7

-2.9
-3.0
-3.0
-2.0
-1.7

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO3: Combinada - 3
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO3: Combinada - 3
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
0%
150%
0%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-10.16
-11.77
-23.63
-24.26
-9.88

-1.52
-0.29
-0.93
-8.40
-5.19

3.56
5.81
12.65
2.07
-1.77

5.08
6.53
17.11
7.16
0.37

3.03
1.86
12.45
6.87
1.24

-2.59 -11.77
-8.19 -23.63
-1.34 -24.26
1.19 -9.88
0.84 -0.84

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

15.08
16.68
32.08
21.82
12.89

9.92
10.34
21.34
15.49
9.81

4.77
4.01
10.61
9.15
6.73

-0.39 -5.54 -10.70 -15.85
-2.33 -8.66 -14.99 -21.33
-0.12 -10.86 -21.59 -32.32
2.82 -3.51 -9.85 -16.18
3.65
0.57 -2.51 -5.60

0.25
0.40
1.61
0.50
-0.02

1/16279
1/12794
1/3158
1/10264
< 1/100000

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0001
-0.0004
0.0004
0.0002

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.08
32.53
53.40
54.14
29.07

10.16
0.00
0.00
-0.00
0.00

0.00
5.60
-0.84
-------------------------------------------TOTALS
0.00
189.81
9.33

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO3: Combinada - 3
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

1.5
3.1
3.2
3.2
1.3

-1.5
-3.1
-3.2
-3.2
-1.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.5
3.1
3.2
3.2
1.3

-1.5
-3.1
-3.2
-3.2
-1.3

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO4: Combinada - 4
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.8
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO4: Combinada - 4
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
0%
0%
150%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-8.80 -0.84
-14.50 -1.09
-14.78 -2.74
-23.32 -0.37
-22.49 -14.66

3.56
6.94
3.91
13.45
-8.11

4.39
9.59
5.18
18.15
-2.83

1.66
6.85
1.06
13.73
1.18

-4.64
-1.27
-8.44
0.18
3.92

-14.50
-14.78
-23.32
-22.49
5.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

14.09
18.95
17.33
32.36
20.48

8.93
12.61
10.99
21.63
17.40

3.78
6.28
4.66
10.90
14.32

-1.37 -6.53
-0.05 -6.39
-1.67 -8.01
0.16 -10.57
11.24
8.16

-11.68
-12.72
-14.34
-21.30
5.08

-16.84
-19.06
-20.68
-32.04
2.00

0.18
0.87
0.19
1.78
-0.14

1/22525
1/5837
1/26990
1/2871
1/18220

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0002
0.0002
-0.0005
0.0006

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14.09
35.79
36.38
53.04
52.51

8.80
-0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
-2.00
5.38
-------------------------------------------TOTALS
0.00
189.81
14.18

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO4: Combinada - 4
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.9
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

1.9
1.9
3.0
3.0
2.9

-1.9
-1.9
-3.0
-3.0
-2.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.9
1.9
3.0
3.0
2.9

-1.9
-1.9
-3.0
-3.0
-2.9

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO5: Combinada - 5
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO5: Combinada - 5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
0%
0%
0%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-9.07
-13.96
-16.55
-16.76
-13.32

-0.97
-0.93
-3.12
-2.73
-6.22

3.56
6.72
4.92
5.92
-1.28

4.53
8.98
7.57
9.19
1.50

1.93
5.85
4.85
7.07
2.12

-4.23
-2.66
-3.26
-0.43
0.59

-13.96
-16.55
-16.76
-13.32
-3.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

14.29
18.49
18.96
19.68
19.78

9.13
12.16
12.63
13.34
14.56

3.98
5.83
6.29
7.01
9.34

-1.18
-0.51
-0.04
0.67
4.12

-6.33
-6.84
-6.38
-5.66
-1.10

-11.49
-13.18
-12.71
-11.99
-6.32

-16.64
-19.51
-19.04
-18.33
-11.54

0.20
0.78
0.56
0.81
0.00

1/20919
1/6550
1/9092
1/6283
< 1/100000

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0002
0.0001
-0.0001
0.0002

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14.29
35.13
38.47
38.72
38.11

9.07
0.00
-0.00
0.00
0.00

0.00
11.54
-3.10
-------------------------------------------TOTALS
0.00
176.26
5.97

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO5: Combinada - 5
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

1.8
2.2
2.2
2.2
1.7

-1.8
-2.2
-2.2
-2.2
-1.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.8
2.2
2.2
2.2
1.7

-1.8
-2.2
-2.2
-2.2
-1.7

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO6: Combinada - 6
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO6: Combinada - 6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
150%
150%
0%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-6.02
-20.09
-30.42
-22.40
-10.55

0.55
0.99
-6.28
-6.96
-5.69

3.55
12.96
8.75
3.09
-2.11

2.99
15.80
14.65
7.75
0.20

-1.14
9.51
11.42
7.04
1.24

-8.83
-5.89
-0.93
0.93
1.01

-20.09
-30.42
-22.40
-10.55
-0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

12.07
30.17
33.77
21.32
13.29

6.92
19.44
23.04
14.99
10.21

1.76
8.71
12.31
8.66
7.13

-3.39 -8.54 -13.70 -18.85
-2.03 -12.76 -23.49 -34.22
1.57 -9.16 -19.89 -30.63
2.32 -4.01 -10.35 -16.68
4.05
0.97 -2.11 -5.19

0.04
1.41
1.23
0.59
-0.02

< 1/100000
1/3615
1/4141
1/8661
1/99505

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0005
0.0000
0.0003
0.0002

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12.07
49.03
68.00
51.95
29.97

6.02
0.00
0.00
-0.00
0.00

0.00
5.19
-0.50
-------------------------------------------TOTALS
0.00
216.21
5.52

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO6: Combinada - 6
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.13
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

2.6
4.0
4.0
2.9
1.4

-2.6
-4.0
-4.0
-2.9
-1.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.6
4.0
4.0
2.9
1.4

-2.6
-4.0
-4.0
-2.9
-1.4

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO7: Combinada - 7
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.14
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO7: Combinada - 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
0%
150%
150%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-9.90 -1.39
-12.30 -0.44
-21.91 -0.56
-30.60 -6.00
-19.84 -12.67

3.56
6.03
11.68
9.48
-6.77

4.94
7.12
14.79
15.83
-2.15

2.76
2.83
8.78
13.07
1.20

-2.99
-6.85
-6.35
1.18
3.27

-12.30
-21.91
-30.60
-19.84
4.07

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

14.88
17.12
30.49
34.31
18.88

9.73
10.78
19.76
23.58
15.80

4.58
4.45
9.03
12.84
12.72

-0.58 -5.73 -10.89
-1.89 -8.22 -14.55
-1.70 -12.44 -23.17
2.11 -8.62 -19.35
9.64
6.56
3.48

-16.04
-20.89
-33.90
-30.09
0.40

0.24
0.49
1.25
1.42
-0.11

1/17203
1/10396
1/4064
1/3601
1/22258

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0001
-0.0003
-0.0000
0.0005

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14.88
33.16
51.38
68.21
48.97

9.90
-0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
-0.40
4.07
-------------------------------------------TOTALS
0.00
216.21
13.97

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO7: Combinada - 7
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.15
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

1.6
2.9
4.0
4.0
2.6

-1.6
-2.9
-4.0
-4.0
-2.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.6
2.9
4.0
4.0
2.6

-1.6
-2.9
-4.0
-4.0
-2.6

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO8: Combinada - 8
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO8: Combinada - 8
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
150%
0%
150%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-4.66
1.22
-22.83
0.19
-21.57 -8.09
-21.46
1.06
-23.16 -15.17

3.54
14.08
0.00
14.47
-8.45

2.30
18.86
2.71
18.74
-3.00

-2.51 -10.89 -22.83
14.50
1.03 -21.57
0.04 -8.02 -21.46
13.90 -0.07 -23.16
1.18
4.08
5.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

11.09
32.44
19.02
31.86
20.88

5.93
21.71
12.69
21.13
17.80

0.78
10.98
6.36
10.40
14.72

-4.38 -9.53 -14.69 -19.84
0.25 -10.49 -21.22 -31.95
0.02 -6.31 -12.65 -18.98
-0.33 -11.07 -21.80 -32.53
11.64
8.56
5.48
2.40

-0.03
1.89
-0.19
1.87
-0.14

< 1/100000
1/2704
1/26272
1/2730
1/17413

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0006
0.0007
-0.0007
0.0006

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11.09
52.28
50.98
50.84
53.42

4.66
-0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
-2.40
5.71
-------------------------------------------TOTALS
0.00
216.21
10.37

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO8: Combinada - 8
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

3.0
3.0
2.8
3.0
3.0

-3.0
-3.0
-2.8
-3.0
-3.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.0
3.0
2.8
3.0
3.0

-3.0
-3.0
-2.8
-3.0
-3.0

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO9: Combinada - 9
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO9: Combinada - 9
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

150%
150%
0%
0%
0%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-14.52
-25.37
-22.46
-15.34
-13.12

-1.22
-2.08
-7.81
-1.51
-7.62

6.03
12.09
1.45
6.94
-3.40

7.24
17.14
5.33
10.00
-0.45

2.41
13.06
3.83
7.68
1.23

-8.46
-0.14
-3.06
-0.03
1.63

-25.37
-22.46
-15.34
-13.12
0.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

23.59
32.77
20.40
19.44
14.84

14.85
22.04
14.07
13.10
11.76

6.12
11.30
7.73
6.77
8.68

-2.62 -11.35 -20.08 -28.82
0.57 -10.16 -20.90 -31.63
1.40 -4.94 -11.27 -17.61
0.43 -5.90 -12.23 -18.57
5.60
2.52 -0.56 -3.64

0.29
1.62
0.21
0.94
-0.05

1/14232
1/3151
1/24030
1/5439
1/50765

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0004
0.0005
-0.0002
0.0003

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23.59
61.59
52.03
37.04
33.41

14.52
-0.00
0.00
-0.00
0.00

0.00
3.64
0.76
-------------------------------------------TOTALS
0.00
211.29
15.28

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO9: Combinada - 9
______________________________________________________________________________________
Biga Contínua 29/06/2018 ................................................ Pàg.19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

3.3
3.3
2.9
2.0
1.7

-3.3
-3.3
-2.9
-2.0
-1.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

3.3
3.3
2.9
2.0
1.7

-3.3
-3.3
-2.9
-2.0
-1.7

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

© WINEVA Versió 8.05 \\Servidor-pc\servidor\COMUN\1.-PROYECTOS\XXX-UPC\A.-EPSEVG VILANOVA I LA GELTRÚ\9.-EPS
COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO10: Combinada - 10
______________________________________________________________________________________
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

COMBINACIÓ D'HIPÒTESIS NÚMERO10: Combinada - 10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi
Hipòtesi

simple
simple
simple
simple
simple
simple

número
número
número
número
número
número

1
2
3
4
5
6

0%
0%
0%
150%
150%
135%

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
N/mm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

-8.81 -0.84
-14.49 -1.08
-14.83 -2.75
-23.11 -0.33
-23.28 -13.71

3.56
6.93
3.94
13.33
-6.29

4.39
9.57
5.26
17.86
-1.03

1.67
6.82
1.19
13.27
2.08

-4.63
-1.32
-8.27
-0.44
3.02

-14.49
-14.83
-23.11
-23.28
1.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

14.10
18.93
17.38
32.17
25.77

8.94
12.60
11.05
21.43
20.56

3.79
6.27
4.71
10.70
15.34

-1.37 -6.52
-0.07 -6.40
-1.62 -7.96
-0.03 -10.77
10.12
4.90

-11.68
-12.74
-14.29
-21.50
-0.32

-16.83
-19.07
-20.62
-32.23
-5.54

0.18
0.87
0.20
1.73
-0.09

1/22469
1/5858
1/25377
1/2946
1/26802

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0000
-0.0002
0.0002
-0.0005
0.0005

1
2
3
4
5

6

0.00

0.00

0.0000

6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14.10
35.76
36.45
52.79
58.01

8.81
-0.00
-0.00
0.00
0.00

0.00
5.54
1.81
-------------------------------------------TOTALS
0.00
202.65
10.62
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²
Esveltesa
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

1.9
1.9
3.0
3.0
3.0

-1.9
-1.9
-3.0
-3.0
-3.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.9
1.9
3.0
3.0
3.0

-1.9
-1.9
-3.0
-3.0
-3.0

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ENVOLUPANT:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(Només de les combinacions d'hipòtesis)
NOTA :
Cal tenir en compte que, en estructures de formigó, la combinació d'esforços més
desfavorable en una barra NO CORRESPON SEMPRE al moment màxim junt amb l'axial màxim.

RESULTATS
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial Axial/àrea
Barra
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm.
kNm. kNm.
kN.
kp/cm²
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
-18.66 -3.29
3.54
2.30 -2.51 -10.89 -25.37
0.00
0.000
1
-4.66
1.22
6.04
9.33
6.58 -2.22 -11.77
0.00
0.000
2
2

-25.37
-11.77

-3.36
0.99

4.95
14.08

6.53
18.86

1.86
14.50

-8.19 -30.42
1.03 -14.78

0.00
0.00

0.000
0.000

3
3

-30.42
-14.78

-8.46
-0.56

0.00
12.65

2.71
17.11

0.04
12.45

-8.44 -30.60
-0.93 -15.11

0.00
0.00

0.000
0.000

4
4

-30.60
-15.11

-8.40
1.06

2.07
14.47

7.16
18.74

6.87
13.90

-0.44 -23.28
1.19 -9.88

0.00
0.00

0.000
0.000

5
5

-23.28 -15.17
-9.88 -5.19

-8.45
-1.28

-3.00
1.50

1.18
2.12

0.00
0.00

0.000
0.000

0.59
4.08

-3.10
5.71

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
kN.
mm.
fl/L
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
11.09
5.93
0.78 -4.38 -11.35 -20.08 -28.82 -0.031 < 1/100000
1
26.59 17.85
9.12
0.39 -5.54 -10.70 -15.85
0.507 1/8190
2
2

16.68
32.77

10.34
22.04

4.01
11.30

-2.33 -12.76 -23.49 -34.22
0.57 -6.06 -12.40 -18.73

0.399 1/12794
1.886 1/2704

3
3

17.33
33.77

10.99
23.04

4.66
12.31

-1.70 -12.44 -23.17 -33.90
1.60 -4.73 -11.07 -17.40

-0.194 1/26272
1.615 1/3158

4
4

19.38
34.31

13.04
23.58

6.71
12.84

-0.33 -11.07 -21.80 -32.53
2.82 -3.51 -9.85 -16.18

0.497 1/10264
1.868 1/2730

5
5

12.89
25.77

9.81
20.56

6.73
15.34

3.65
11.64

-1.10
8.56

-6.32 -11.54
5.48
2.40

-0.142 1/17413
0.000 < 1/100000
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
kN.
kN.
kNm.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
0.00
0.00
0.00
1
0.00
11.09
4.66
1
0.00
0.00
0.00
1
0.00
26.59
18.66
2
2

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

2
2

0.00
0.00

32.53
61.59

-0.00
0.00

3
3

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

3
3

0.00
0.00

36.38
68.00

-0.00
0.00

4
4

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.00
0.00

4
4

0.00
0.00

36.78
68.21

-0.00
0.00

5
5

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5
5

0.00
0.00

29.07
58.01

0.00
0.00

6
6

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6
6

0.00
0.00

-2.40
11.54

-3.10
5.71

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
------TensMax-----------TensMin-----Num
N/mm²
Hip.
N/mm²
Hip.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1
2
3
4
5

3.3
4.0
4.0
4.0
3.0

Combinada
Combinada
Combinada
Combinada
Combinada

-

9
6
7
7
10

-3.3
-4.0
-4.0
-4.0
-3.0

Combinada
Combinada
Combinada
Combinada
Combinada

-

9
6
7
7
10

