PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
d’estructura per a la base de l’escultura a la plaça de
Francesc Macià del Vendrell
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I. MEMÒRIA

MG Dades generals
MG 1 Identificació i objecte del projecte
Projecte:

Projecte bàsic i d’execució d’estructura per a la base de
l’escultura a la plaça de Francesc Macià del Vendrell.

Objecte de l’encàrrec:

Obra d’estructura.

Emplaçament:

Plaça Francesc Macià

Municipi:

El Vendrell, comarca del Baix Pendès

MG 2 Agents del projecte
Promotor:

Nom: Ajuntament del Vendrell
CIF: P4316500J
Adreça: Plaça Vella, 1, 43700 El Vendrell, Tarragona
Telèfon: 977 16 64 00

Arquitecte:

Nom: Josep Lluís Serven Pascual
Núm. col·legiat: 22512-6
CIF: 39855234Y
Adreça: St. Antoni Maria Claret, 25, A, 4t, 1a
Telèfon: 977 11 10 41

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials
Estudi de seguretat i salut:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Estudi de gestió de residus de la
construcció:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Control de qualitat:

Redactat pel mateix arquitecte projectista

Tarragona, maig de 2014
Josep Lluís Serven Pascual

Arquitecte,

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
La Plaça de Francesc Macià es troba situada al centre del poble, al darrere de la Parròquia de Sant
Salvador.
La base de l’escultura es situarà a l’extrem oest de la plaça on actualment ja hi existeix una base
que ocupava un arbre.
L’objecte d’aquest projecte és la construcció de la base de l’escultura, que anirà situada en aquest
mateix punt i que aprofitarà part de l’existent.
La base té unes dimensions de 3x3 metres i 2,4 m d’alçada.
Pel que fa a les prestacions de l’estructura, el projecte 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).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i
municipal que li sigui d’aplicació.

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.1 Descripció general del projecte.
L’estructura de la base està formada pels elements següents:
- Fonaments amb micropilots.
- Llosa.
- platina d’ancoratge de l’escultura a la base .

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances
municipals i altres normatives si escau.
És un objecte que es situa en el espai públic per sol·licitud del ajuntament d’El Vendrell, que en
principi esta admès per la normativa urbanística.

MD 2.3 Superfície d’actuació
La superfície total de l’estructura en planta és de 9m2

Tarragona, Juliol de 2018
Josep Lluís Serven Pascual

Arquitecte,

MD 3 Prestacions de l’estructura: requisits a complir en funció de les
característiques de l’edifici
MD 3.1. Seguretat estructural
MD 3.1.1. Sustentació de l’estructura: característiques del terreny
D’acord amb l’informe geotècnic núm. 14323/18/M04 de Mediterrània de Geoserveis, el terreny
sobre el que es construirà la base de l’escultura consta dels estrats següents:
Nivell 0, format per terra vegetal llimosa de color marró fosc i reblert heterogeni. Es troba fins
a profunditats entre 0.0 i 1.4 m des del nivell de referència.
Nivell A, format per un paquet detrític de gra fi carbonatat de coloracions marró‐ocre a groc.
Es troba fins a profunditats entre 1.4 i 3.0 m des del nivell de referència.
Nivell B, format per Es tracta d’unes graves de composició calcària, subrodones a rodones,
amb sorra grollera i algun còdol, envoltades per una matriu llimosa de color marró, que
presenta diferents graus de carbonatació, de forma molt erràtica. Es troba fins al final del
sondeig (8 m). Cal dir també que cap a la part baixa del sondeig, es podria interpretar ja com el
pas al substrat rocós de la zona.
Nivell de fonamentació:
Els fonaments consistiran en 4 micropilons amb una longitud de 12.5 m.
Agressivitat del terreny:
A partir de la taula 8.2.3.b. del Capítol 2 publicada en la EHE 2008, ens situem en uns
valors d’agressivitat química en sulfats inferiors a 2000 mg/kg de SO4
Nivell freàtic:
Durant la data d’execució del sondeig (25/04/2018) no es va detectar en nivell freàtic fins a la
màxima profunditat assolida en els sondeigs (8.0 m).
MD 3.1.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions
El projecte compleix el requisit 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:
o DB SE Seguretat estructural
o DB SE-AE Accions a l’edificació
o DB SE-A Acer / EAE, Instrucció de l’Acer Estructural
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es
desenvolupen en aquest apartat.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i
la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als
apartats MC 2. “Sistema estructural”
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit:
o Estats Límit Últims
o Estats Límit de Servei
o Estats 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:
o

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

o

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

o

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.
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els
coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2.
G : coeficient parcial d’una acció permanent

- per situacions persistents o transitòries,

Q : coeficient parcial per a una acció variable

  G, j  Gk , j +  Q,1  Qk ,1 +   Q,i  0,i  Qk ,i

j1

Gk: valor característic d’una acció permanent

i1

Qk: valor característic d’una acció variable
simple

- per situacions extraordinàries,

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental

  G, j  Gk , j + A d +  Q,1  1,1  Qk ,1 +   Q,i  2,i  Qk ,i

j1

0,1,2 : coeficients de simultaneïtat

i1

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

Categoria

0

1

2

Zones residencials

A

0,7

0,5

0,3

Zones comercials

D

0,7

0,7

0,6

Zones de tràfic i aparcament vehicles
lleugers (pes total < 30 kN)

E

0,7

0,7

0,6

Cobertes transitables

F

0,7

0,5

0,6

Cobertes accessibles només per a
conservació

G

0

0

0

per a alçades ≤ 1000 m

0,5

0,2

0

Vent

0,6

0,5

0

Accions variables del terreny

0,7

0,7

0,7

Coeficients de simultaneïtat
Sobrecàrrega superficial d’ús

Neu

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE,
que en aquest cas és de 50 anys. S’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’indiquen
per als diferents materials estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no
formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons
les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment.

ACCIONS
Càrregues permanents (G)
- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements
Constructius, o de catàlegs comercials, tenint en compte la configuració de les diferents solucions)

Materials:

kN/m3

Formigó armat

25,00

Formigó en massa

23,00

Acer estructural

78,50

- Accions del terreny
No es consideren accions del terreny sobre l’estructura projectada.
Càrregues Variables (Q)
- Sobrecàrregues d’ús i manteniment
No se’n considera doncs el manteniment s’efectuarà amb una grua i cistell.
- Reducció de sobrecàrregues
No s’ha considerat reducció de sobrecàrregues en el càlcul.
- Acció del vent
Es determina la càrrega de vent sobre els diferents elements que formen l’estructura, emprant les
prescripcions i formulacions del CTE DB SE-AE i la Norma UNE EN-1991-1-4.
Sobrecàrrega de vent sobre l’escultura i suport (UNE EN 1991-1-4:2007)

Dades geomètriques:
b, m
d, m
h, m

3
3
3.76

h1, m

0

zs, m
Altura mesurament pressió corresponent a la velocitat punta
del vent, ze, m:
2

Massa equivalent, μe, kg/m :
Frequencia fonamental de l'estructura,
n1,x, Hz:
Dades sobre el vent:
Densitat de l'aire, ρ, kg/m3 (Valor
recomanat 1.25)
Velocitat bàsica del vent, vb: (Valor CTE
DB-SE AE)

1.88
3.76
166.66
0.72

1.25
29

Categoria de rugositat del terreny
Coeficient de força, cf:

3
1.8

Velocitats, pressions i coeficient
d'exposició:
Altura de rugositat, z0:
Altura màxima per a buscar cr(ze), zmax: (Valor
prescrit: 200)
Altura mínima per a buscar cr(ze), zmín:

0.3
200
5

Factor de terreny, kr:

0.215

Factor de rugositat a zs, cr(zs):

0.606

Factor de rugositat a ze, cr(ze):
Coeficient topografic, c0(ze): (Valor
recomanat: 1)

0.606

Velocitat mitja del vent a zs, vm(zs):

17.57

Velocitat mitja del vent a ze, vm(ze):
Factor de turbulència, kI: (Valor
recomanat: 1)

17.57

Intensitat de la turbulència a zs, Iv(zs):

0.355

Intensitat de la turbulència a ze, Iv(ze):
Pressió corresponent a la velocitat
bàsica, qb, N/m
Pressió corresponent a la velocitat punta, qp(ze),
N/m

0.355

Coef d'exposició a l'altura ze, ce(ze)
Factor estructural cscd:
Coeficient α:
Escala integral de la longitud de
turbulència L(zs):
Factor de resposta de fondo, B2
Temps promig de la velocitat mitja del vent, T= 600 s
Frequencia adimensional per a zs, fL(zs,n1x)
Densidad espectral de potencia per a zs,
SL(zs,n1x)
Decrement logarítmic de l'amortiment estructural,
δs :
Decrement logarítmic de l'amortiment aerodinànic,
δa:
Decrement logarítmic de l'amortiment causat per mecanismes
especials, δd:
Decrement logarítmic total de
l'amortiment, δ:
ηh:
ηb:
Funció d'admitancia aerodinàmica Rh:
Funció d'admitancia aerodinàmica Rb:

1

1

525.63
673.25
1.28

0.61
31.64
0.75
600
1.30
0.11
0.012
0.165
0.000
0.177
0.709
0.565
0.657
0.709

Factor de resposta de resonancia, R2:
Frequencia mitja d'oscilació, ν:
Temps promig per a la velocitat mitja del vent, T, s, (Valor
prescrit: 600)

1.374
0.633

Factor de punta, kp:

3.621

Factor estructural cscd:
Càrrega de vent global, Fw = cscd · cf ·
qp(ze), kN/m2:
Resultant de la càrrega de vent global, Fw = cscd · cf · qp(ze) · Aref,
kN:
Punt d'aplicació a b/4 d'un costat, m: (Si resulta més
desfavorable que centrat)

600
1.44

1.75
19.69
0.75

- Accions tèrmiques
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura, ja que no existeixen elements continus
de més de 30 m i per tant no és considera necessari.
- Càrrega de neu
No s’han tingut en compte els efectes de la sobrecàrrega de neu al tractar-se d’una escultura.
Accions accidentals (A)
- Sisme
Classificació de la construcció:
No és te en compte que la construcció es considera dins de la categoria “d’importància
moderada”, doncs es improbable que el seu col·lapse causi víctimes, interrompi un servei primari,
o produir danys econòmics a tercers significatius.
- Incendi
No és té en compte, ja que es tracta d’una estructura totalment oberta a l’exterior.
- Impacte de vehicles
No és es considera que puguin haver impactes de vehicles en l’estructura.
Coeficients parcials de seguretat dels materials
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant les resistències característiques dels
materials estructurals amb els coeficients indicats, per a situacions persistents o transitòries,
en la EHE-08:
Formigó:
γc = 1.5
Acer d’armar: γs = 1.15
i en el DB-SE A:
a) γM0 =
1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material
b) γM1 =
1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d'inestabilitat
c) γM2 =
1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o
secció, i a la resistència dels mitjans d'unió
d) γM3 =
1,10 coeficient parcial per la resistència al lliscament d'unions amb cargols
pretesats en Estats Límit de Servei.
γM3 =
1,25 coeficient parcial per a la resistència al lliscament d'unions amb cargols
pretesats en Estats Límit Últim.
γM3 =
1,40 coeficient parcial per la resistència al lliscament d'unions amb cargols
pretesats i forats esquinçats o colissos.
Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici
Per obtenir els valors de càlcul dels efecte sobre l’estructura s’han tingut en compte les
combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat.

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

Tipus d’ acció

Situació
persistent/transitòria

Situació extraordinària

desfavorable

favorable

desfavorable

favorable

Pes propi, pes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,70

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1,0

0

Pes propi, pes del terreny

1,10

0,90

1,0

1,0

Empentes del terreny

1,35

0,80

1,0

1,0

Variable

1,50

0

1.0

0

Permanent:
Resistència

Permanent:
Estabilitat

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 l’EHE i són els
següents:
Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei
Tipus d’acció:

desfavorable

favorable

Permanent

1,0

1,0

Variable

1,0

0

Deformacions admissibles
Pel que fa als fonaments es considera un assentament diferencial de 1/1000.
Pel que fa a l’estructura no és necessari fer cap comprovació de deformacions.
Vibracions i fatiga
Per a la determinació de les càrregues de vent s’han tingut en compte les freqüències
fonamentals de vibració de l’estructura en cada direcció.
Pel que fa a la fatiga, es comprova per als nombres de cicles de la figura B.3 de l’annex B de
la norma UNE-EN 1991-1-4

MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
MC 1 Treballs previs i replanteig general
Abans d’efectuar qualsevol acció es recobrirà la jardinera existent amb elements de protecció rígids tipus
taulers de MD, capaços de suportar maquinaria de micropilotar, per tal que no pateixin desperfectes.

MC 2 Moviments de terres.
Descripció
Previ als treballs d’efectuació dels fonaments de la base de l’escultura, es procedirà a retirar la
terra vegetal i a netejar la superfície.
Seguidament es disposarà una rampa d’arena per salvar el desnivell de 60 cm del muret i poder
muntar la màquina de micropilons.

MC 3 Sistema estructural.
Descripció
Fonaments:
Es disposarà una capa de formigó de neteja HM-15/B/20/I, de 10 cm de gruix.
Els micropilons constaran d’un tub de coronament de 101.6 mm de diàmetre amb l’extrem inferior
roscat, una platina de 300X300 mm soldada elèctricament i un tub principal de 101.6 mm de
diàmetre amb els dos extrems roscats.
La perforació tindrà un diàmetre de 200 mm omplerta d’una beurada de ciment CEM I 42.5 R.
Estructura:
La base de l’escultura tindrà forma de prisma de 2000X2000X1100 rematat per un tronc piramidal
de base gran 2000X2000, base petita 1000X1000 i una altura de 800.
Modelització de l’estructura i mètode de càlcul
S’ha emprat el programa de càlcul Robot Structural Analysis v.14 d’Autodesk.
El programa fa servir el mètode dels elements finits, discretisant els murs amb elements plans de 3
o 4 nusos, i les bigues amb elements lineals de 2 nusos. Tots els nusos es consideren amb 6
graus de llibertat.
Per a trobar els moviments i els esforços en els nusos es fa servir l’esmentat model d’elements
finits i el mètode de les deformacions, efectuant un càlcul matricial de 1r ordre.
Les comprovacions dels elements estructurals s’efectuen emprant els esforços resultants del
model i d’acord amb les respectives normatives.

Dimensionament
Com a valor de càlcul de les seccions s’han emprat els valors nominals definits en els plànols del
projecte.
Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que
puguin resultar irreversibles són les anomenades combinacions característiques:

  G, j Gk , j +  Q,1  Qk ,1 +   Q.i  0,i  Qk ,i

j1

i 1

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

  G, j Gk , j +  Q,1  1,1  Qk ,1 +   Q,i 2,i  Qk ,i

j1

i1

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

  G, j Gk , j +   Q,i 2,i  Qk ,i

j1

i1

Fonaments. Recobriments per durabilitat.
Vida útil de l’estructura:

50 anys

Tipus de ciment:

CEM I

Classe general d’exposició:

IIa

Classe específica d’exposició:

cap

Recobriment mínim:

15mm

Recobriment mínim cares formigonades contra terreny:

70mm

Increment de recobriment:

10mm

Recobriment nominal:

25mm

Recobriment nominal cares formigonades contra terreny:

80mm

Recobriment prescrit en projecte:

40mm

Recobriment prescrit en projecte per a cares formigonades contra el terreny:

80mm

Característiques dels materials
Formigó de neteja per a fonaments
o

HM-20/B/20/I

Formigó per a fonaments
o

HA-25/B/20/IIa

Acer per armadures
o

B-500-SD

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

MC 4 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
Només es té en compte el sistema de protecció contra el llamp ja que aquest projecte no
requereix de cap altre tipus de servei.
MC 4.1 Sistemes de protecció contra el llamp
Per a la protecció contra el llamp es disposa una presa de terra sota el paviment de la plaça i
connectada a l’escultura. Es pot veure el punt en concret als plànols.

MN. NORMATIVA D’APLICACIÓ

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

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

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

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

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

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

Oficina Consultora Tècnica. COAC

maig 2018

5/8

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

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

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
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)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

III. PLEC DE CONDICIONS

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES D’EXECUCIÓ
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb
utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida
d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la
DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la
capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la
resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la
sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de
l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat
igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en
els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera
o el martell, alertant de la presència de serveis.
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
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 de cimientos DB-SE-C.open_in_new
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* 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)open_in_new
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).open_in_new
* 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.open_in_new
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.open_in_new
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas
a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Mineraopen_in_new

E2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
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.
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

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
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
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.
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.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.open_in_new
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.open_in_new
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.open_in_new
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.open_in_new

E3D1 - EXECUCIÓ DE MICROPILONS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema mecànic desplaçable per
l'interior d'una entubació recuperable.
S'han considerat els armats següents:
- Tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix de paret
- Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500 SD amb una quantia de 4 kg/m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Perforació
- Col·locació de l'armadura
- Injecció de morter de ciment
Si la partida ho especifica es considera que un 25% de la llargària de la perforació requereix utilitzar mètodes especials
per la duresa dels materials atravessats (roca i/o formigó).
CONDICIONS GENERALS:

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La profunditat ha de ser la indicada a la DT, comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la DT.
La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt.
Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la DT.
La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons.
La mescla de la injecció ha d'estar ben dosificada i ha d'ésser d'alta qualitat.
No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la corrosió de
l'armadura.
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de
formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions.
El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la DT.
Proporció beurada de ciment/aigua: >= 2
Encastament en les sorres consolidades: >= 4 m
Pressió final d'injecció: >= 2 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig dels eixos:
- Sobre paraments de formigó: ± 5 cm
- Superfícies d'excavació o rebliment: ± 10 cm
- Terreny natural sense excavar: ± 15 cm
- Inclinació: 6% de la llargària del piló
- Profunditat: - 0 cm
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids.
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- Característiques d'estabilitat.
- El temps de mescla i amassat.
L'execució del micropilot consta de tres fases:
- Perforació
- Preparació i col·locació de tubs
- Injecció de la beurada
El formigonament s'ha de fer en tres fases:
- Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per a omplir l'espai entre el tub i el terreny
- Una vegada adormida la primera injecció, s'ha d'injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub per a
formar el bulb de repartiment de càrregues a la punta del piló
- Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el mecanisme d'injecció i s'ha d'omplir l'interior del tub
Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina.
La beurada no ha de tenir grumolls ni bombolles d'aire. Per a evitar-ho s'han d'intercalar filtres depuradors entre la
mescladora i la bomba d'injecció.
L'amasada s'ha de fer mecànicament.
Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre pel més baix.
Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada.
La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment.
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó.
Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades següents:
- Data d'execució
- Diàmetre
- Fondària assolida
- Volum de beurada realment utilitzada
- Armadures utilitzades
- Estrats del terreny atrevessats
- Fondària de l'encastament per punta, si correspon
m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament per
la DF.
El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
OPERACIONES DE CONTROL. BEURADA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN
1015-11.
- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons.
Control de les condicions del conducte en el que s'ha d'injectar la beurada.
- Durant el procés d'execució s'han de realitzar, cada dia, els següents controls:

- Viscositat de la beurada (con de Marsch) en el moment de l'inici de la injecció.
- Control del procés d'injecció.
- Control temperatura ambient màxima i mínima, els dies que es faci injecció, i en les 48 hores successives,
especialment en temps fred.
OPERACIONS DE CONTROL. MICROPILONS:
- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons.
- Inspecció visual de l'estat dels tubs abans de la injecció
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. BEURADA:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment si no es compleixen les especificacions indicades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. MICROPILONS:
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades abans de la injecció del micropiló.

E3DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Operacions auxiliar per a l'execució de micropilons.
S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars següents:
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a l'excavació i el formigonament de micropilons.
- Enderroc de cap de micropiló per a extreure les parts de formigó de mala qualitat
EQUIP PER A MICROPILONS:
Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per
executar els micropilons, d'acord amb la DT.
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ:
El cap del micropiló ha de restar al nivell previst a la DT.
No han de restar parts de formigó de mala qualitat.
La superfície del cap ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes.
EQUIP PER A MICROPILONS:
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 prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a
la zona de muntatge i desmuntatge.
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries.
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ:
No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó garanteixin que no es produiran danys al formigó que
no s'enderroqui.
L'enderroc es pot fer en dues fases, fent l'última fase quan el formigó assoleixi la resistència definitiva.
Si a l'arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la DT, s'ha de continuar l'enderroc
fins a trobar el formigó adequat, i tornar a formigonar fins al nivell de coronament amb formigó de les característiques
indicades a la DT, garantint l'adherència dels dos formigons.
Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures.
La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques.
EQUIP PER A MICROPILONS:
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
* 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)open_in_new

E45Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A FORMIGONATS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
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.
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.
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.
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.
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
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).open_in_new
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.

E4B1 - ARMADURES PER A PILARS
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
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
- 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.
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.
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.
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.
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.open_in_new
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).open_in_new
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.

E442_01 - ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT
print clear
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0,
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons
EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la
DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge.
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi
clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats
adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb
l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals
de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del
formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades
especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de
qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha
de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de
la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar
sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans
d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglarlos afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de
forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot
moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de
muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge
permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni
disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el
cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada,
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació
posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura
s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de
forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que
agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de
l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV
1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni
un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del
DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i
posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el
contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a
tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als
cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim,
s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de
la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi
inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries
per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus
d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han
d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre
de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures
de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del
metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DBSE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a
obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a
soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
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.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).open_in_new
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.open_in_new

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación.open_in_new
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).open_in_new
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)open_in_new
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per
als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura
segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del
control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller ,
considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser
aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la
documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim
inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries
per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no
menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual
realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 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.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es
farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades
per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de
les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes
siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris
com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions 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.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

IV. DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:
1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar,
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i
manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució,
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització,
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar
les prestacions finals de l’edifici.
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que són els següents:
A) Pels materials.
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la DF.
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B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà
l’adequació i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislació aplicable.

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els
controls a realitzar.

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
- Excavació:
- Control de moviments de l’excavació.
- Control del material de replè i del grau de compactat.
- Gestió de l’aigua:
- Control del nivell freàtic.
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
- Millora o reforç del terreny:
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
- Ancoratges al terreny:
- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS.
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS.
- Estudi geotècnic.
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)
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3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la
Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars:
- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)
Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduït
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els
articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars).
-

Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de l’acer:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de
l’acer han de ser coneguts abans de formigonar.
- Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura
Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
- Control dels productes d’injecció.
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execució de la injecció.
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres
assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que
justifiqui l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre
te un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
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Control de qualitat de muntatge i execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de l’apuntalament
Control de col·locació de les biguetes i revoltons
Control de la col·locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament

Control de qualitat de l’obra acabada
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques
no avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricació:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha
d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
- Control de qualitat del muntatge
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6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA
Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II)
de las peces.
Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs
previs i control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb
certificació d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de dosificació, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra

Protecció de fàbriques en execució:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia
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V. AMIDAMENTS

Base escultura
Pressupost parcial nº 1 TREBALLS PREVIS I AUXILIARS
Codi

U

Denominació

1.1 001001

m2

Protecció de base existent amb un panellat de tauler MDF de 16mm

Uts.
4

1.2 001002

Amidament

Pàgina 1

Llargada
Amplada
Alçada
3,000
0,600
Total m2 ............:
u

Uts.
1

m2
Uts.
1

1.4 001004

Amplada

Alçada

Uts.
1

Llargada

u
Uts.
1

Amplada

Alçada

1

Subtotal
1,000
1,000

300,00

300,00

Subtotal
100,000
100,000

8,24

824,00

Subtotal
1,000
1,000

125,34

125,34

Reparació de desperfectes en base i paviments existents
Llargada

Amplada

Alçada

Total u ............:
1.6 001006

269,35

Retirada de soca existent, inclosa càrrega sobre camió i transport a
planta de reciclatge

Total u ............:
1.5 001005

37,41

Protecció de paviment amb lamina de PVC
Llargada
Amplada
Alçada
10,000
10,000
Total m2 ............:

u

Total

Desplaçament de liniies d'instal·lacions aèries a façanes properes
Llargada

Total u ............:
1.3 001003

Subtotal
7,200
7,200

Preu

Subtotal
1,000
1,000

1.200,00

1.200,00

Desmuntatge abans d'iniciar les obres i muntatge a l'acabar-les des
elements urbanístics propers: Papereres, balisses...
Total 1 ............:
1,000
71,76
71,76

Base escultura
Pressupost parcial nº 2 MOVIMENTS DE TERRES

Pàgina 2

Codi

U

Denominació

2.1 E222142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

Uts.
1

2.2 E2A11000

Llargada
Amplada
Alçada
2,000
2,000
0,600
Total m3 ............:
m3

Uts.
1

Amidament

Subtotal
2,400
2,400

Preu

Total

7,50

18,00

9,61

288,30

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Llargada
Amplada
Alçada
10,000
10,000
0,300
Total m3 ............:

Subtotal
30,000
30,000

Base escultura
Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS

Pàgina 3

Codi

U

Denominació

3.1 E3D13383

m

Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys
d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer
per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm
de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de
ciment CEM I 42,5 R

Uts.
4

3.2 E3DZ2000

Amidament

Llargada
Amplada
Alçada
11,000
Total m ............:
u

Uts.
1

Llargada

m2

Uts.
1

3.4 E3F515C1

Amplada

Alçada

Uts.
1

3.5 E3FB3000

arm.
inferior
[A*B*1.58]
A*B*0.89
arm.
superior
[A*B*0.89]

Llargada

16
20

2,350
2,350

20

2,350
Total kg ............:
m2

Uts.
4
4

3.7 E31B3000

arm.
vertical
[A*B*2.47]
estreps
[A*B*0.62]

Amplada

Alçada

Subtotal
4,000
4,000

Subtotal
2,600
2,600

41,830
143,068

Subtotal
4,800
5,700
10,500

2,650

52,364

4,400
Total kg ............:

27,280
79,644

Uts.
1
1

90,08

234,21

1,19

170,25

60,97

640,19

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
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m3

44,40

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Llargada

3.8 E31522H1

11,10

Subtotal

Uts.

10

2.042,49

59,408
41,830

Llargada
Amplada
Alçada
2,000
0,600
1,500
0,950
Total m2 ............:
kg

2.042,49

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

Uts.

3.6 E4DCAD02

Subtotal
1,000
1,000

Formigó per a enceps, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Llargada
Amplada
Alçada
2,000
2,000
0,650
Total m3 ............:

kg

4.297,04

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió
Llargada
Amplada
Alçada
2,000
2,000
Total m2 ............:

m3

97,66

Total

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons

Total u ............:
3.3 E3Z112P1

Subtotal
44,000
44,000

Preu

Amplada

Alçada

Subtotal

1,22

97,17

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Llargada
Amplada
Alçada
2,000
2,000
0,600
1,500
1,500
0,800
Total m3 ............:

Subtotal
2,400
1,800
4,200

79,65

334,53

Base escultura
Pressupost parcial nº 3 FONAMENTS

Pàgina 4

Codi

U

Denominació

3.9 E4425025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

B*C*D*7850

Uts.
1

3.10 E4ZZU001

Amidament

Llargada
Amplada
Alçada
1,000
1,000
0,030
Total kg ............:

Subtotal
235,500
235,500

Preu

1,79

Total

421,55

dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra
Uts.
1

3.11 E4ZW1350

Llargada
Amplada
Alçada
10,000
10,000
0,500
Total dm3 ...........…
u

Uts.
8

Llargada

u

Uts.
1

1,47

73,50

Fixacions d'acer amb barra roscada zincada, de diàmetre 20 mm d'acer
tipus 8.8, dues volanderes i dues femelles per a fixació de plaques als
fonaments. Volanderes de diàmetre 50mm, d'acer S275 de 5mm de gruix.
Inclòs replanteig abans de formigonar i anivellament posterior a la
col·locació de l'escultura. Tot segons detall de projecto o d'obra.
Amplada

Alçada

Total u ............:
3.12 003001

Subtotal
50,000
50,000

Formació de
inscripció.
vista a una
del motlle,
Llargada

Subtotal
8,000
0,000
8,000

40,47

323,76

cavitat en el massis de formigó i col·locació de placa amb
Inclòs fabricació del motlle amb xapa d'acer per a quedar
cara, els mitjans d'encofrat i desencofrat, i les fixacions
l'encofrat i la placa d'inscripció.

Amplada

Alçada

Total u ............:

Subtotal
1,000
1,000

1.236,00

1.236,00

Base escultura
Pressupost parcial nº 4 INSTAL·LACIONS

Pàgina 5

Codi

U

Denominació

Amidament

Preu

Total

4.1 IEP010

U

Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'escultura
composta per 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat
a una profunditat mínima de 80 cm, 3 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'el
pilar metàl·lic a connectar i 1 pica per xarxa de presa de terra formada
per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m
de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús punt de
separació piqueta-cable, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Inclou: aixecament d'1 m2 de paviment de la
plaça amb recuperació del material, construcció d'arqueta i tornat a
col·locar.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç.
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de
terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Conexió a massa de la xarxa. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............:
1,000
132,02
132,02

VI. PRESSUPOST

Projecte: Base escultura

Capítol
1
2
3
4

TREBALLS PREVIS I AUXILIARS .............................................…
MOVIMENTS DE TERRES .....................................................…
FONAMENTS ...............................................................…
INSTAL·LACIONS ..........................................................…

Import
2.790,45
306,30
9.915,09
132,02

Pressupost d'execució material
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

13.143,86
1.708,70
788,63

Suma
21%

15.641,19
3.284,65

Pressupost d'execució per contracta

18.925,84

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DIVUIT MIL NOU-CENTS
VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.

VII. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Annex de justificació de preus
Num.
1

Pàgina 1

Codi

U

Descripció

001001

m2

Protecció de base existent amb un panellat de tauler MDF de 16mm

A012A000
A013A000
B0CU1A77

0,550 h
0,550 h
1,000 m2

B0A41200

0,500 cu

B0A71K00
A%AUX001

3,000 u
1,500 %
3,000 %

Total

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Tauler
partic.fust.aglomer.+res.sint
.,g=10mm,p/amb.sec
tp.P2,rf=D-s2, d0,no
revestit,treb.taller
Visos p/fusta/tacs
PVC,cadmiats
L metàl.,long.=60mm
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

24,200
21,260
6,170

13,31
11,69
6,17

3,300

1,65

1,040
25,000
36,320

3,12
0,38
1,090

Total per m2 ............:

37,41

Són TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per m2.
2

001002

u

Desplaçament de liniies d'instal·lacions aèries a façanes properes
3,000 %

Costos indirectes

291,262

8,738

Total per u ............:

300,00

Són TRES-CENTS EUROS per u.
3

001003

m2

Protecció de paviment amb lamina de PVC

A0127000
A0137000
B7412CMF
A%AUX001

0,050
0,050
1,100
1,500
3,000

h
h
m2
%
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Làmina PVC
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,770
21,100
5,200
2,250
8,000

1,19
1,06
5,72
0,03
0,240

Total per m2 ............:

8,24

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m2.
4

001004

u

Retirada de soca existent, inclosa càrrega sobre camió i transport a
planta de reciclatge

A012P000
A013P000
B2RA9SB0

1,200 h
1,200 h
0,100 t

B2RA9TD0

0,270 t

C1503000
CRE23000
A%AUX001

0,700
1,000
1,500
3,000

Són CENT
5

001005

u

h
h
%
%

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner
Deposició controlada planta
compost.,residus vegetals
nets no especials,0,5t/m3,LER
200201
Deposició controlada planta
compost.,residus troncs i
soques no
especials,0,9t/m3,LER 200201
Camió grua
Motoserra
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

25,630
22,750
45,000

30,76
27,30
4,50

85,000

22,95

46,000
3,110
58,060
121,690

32,20
3,11
0,87
3,650

Total per u ............:

125,34

VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per u.

Reparació de desperfectes en base i paviments existents

3,000 %

Sense descomposició
Costos indirectes

1.165,049

1.165,049
34,951

Total per u ............:

1.200,00

Són MIL DOS-CENTS EUROS per u.
6

001006

A0127000
A0137000
A%AUX001

1

Desmuntatge abans d'iniciar les obres i muntatge a l'acabar-les des
elements urbanístics propers: Papereres, balisses...
2,000
1,000
1,500
3,000

h
h
%
%

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,770
21,100
68,640
69,670

47,54
21,10
1,03
2,090

Total per 1 ............:

71,76

Són SETANTA-U EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per 1.

Annex de justificació de preus
Num.
7

Pàgina 2

Codi

U

Descripció

003001

u

Formació de
inscripció.
vista a una
del motlle,

3,000 %

Total
cavitat en el massis de formigó i col·locació de placa amb
Inclòs fabricació del motlle amb xapa d'acer per a quedar
cara, els mitjans d'encofrat i desencofrat, i les fixacions
l'encofrat i la placa d'inscripció.
Sense descomposició
Costos indirectes

1.200,000

1.200,000
36,000

Total per u ............:

1.236,00

Són MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS per u.
8

E222142A

m3

C1313330

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió
0,143 h
3,000 %

Retroexcavadora s/pneumàtics
8-10t
Costos indirectes

50,900

7,28

7,280

0,220

Total per m3 ............:

7,50

Són SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m3.
9

E2A11000

m3

B03D1000

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
1,000 m3
3,000 %

Terra selec.
Costos indirectes

9,330
9,330

9,33
0,280

Total per m3 ............:

9,61

Són NOU EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m3.
10

E31522H1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000
B065960B

0,250 h
1,100 m3

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Manobre
Formigó
HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3
ciment
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

19,520
65,800

4,88
72,38

4,880
77,330

0,07
2,320

Total per m3 ............:

79,65

Són SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m3.
11

E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100

0,006
0,008
0,005
1,000

h
h
kg
kg

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller
B500S
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,380
20,760
1,170
0,860

0,14
0,17
0,01
0,86

0,310
1,180

0,00
0,040

Total per kg ............:

1,22

Són U EURO AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per kg.

Annex de justificació de preus
Num.
12

Pàgina 3

Codi

U

Descripció

E3D13383

m

Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys
d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer
per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm
de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de
ciment CEM I 42,5 R

A0121000
A0140000
A0150000
B0111000
B0511601

0,650
0,325
0,650
0,004
0,043

h
h
h
m3
t

B3DB6C70

1,020 m

C3H11250

0,325 h

A%AUX001

2,500 %
3,000 %

Total

Oficial 1a
Manobre
Manobre especialista
Aigua
Ciment pòrtland CEM I
42,5R,sacs
Perf.acer
p/micropil.,560N/mm2,d=114,3m
m,g=9mm
Equip injecció,bomba
pres.baixa+carro
perfor.barrina D<=200mm
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,380
19,520
20,190
1,670
112,900

15,20
6,34
13,12
0,01
4,85

21,530

21,96

99,920

32,47

34,660
94,820

0,87
2,840

Total per m ............:

97,66

Són NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m.
13

E3DZ2000

u

C3HZ2000

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons
1,000 u
3,000 %

Desplaçament+munt.+desmunt.eq
.exec.micropilons
Costos indirectes

1.983,000

1.983,00

1.983,000

59,490

Total per u ............:

2.042,49

Són DOS MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS per u.
14

E3F515C1

m3

Formigó per a enceps, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0122000
A0140000
B065760B

0,120 h
0,480 h
1,100 m3

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó
HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3
ciment
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,380
19,520
68,270

2,81
9,37
75,10

12,180
87,460

0,18
2,620

Total per m3 ............:

90,08

Són NORANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m3.
15

E3FB3000

kg

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

A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100

0,006
0,007
0,006
1,000

h
h
kg
kg

A%AUX001

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista
Filferro recuit,D=1,3mm
Acer b/corrug.obra man.taller
B500S
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,380
20,760
1,170
0,860

0,14
0,15
0,01
0,86

0,290
1,160

0,00
0,030

Total per kg ............:

1,19

Són U EURO AMB DINOU CÈNTIMS per kg.
16

E3Z112P1

A0122000
A0140000
B06NLA2C
A%AUX001

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió
0,075
0,150
0,105
1,500
3,000

h
h
m3
%
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Formigó neteja HL-150/P/20
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,380
19,520
57,400
4,680
10,780

1,75
2,93
6,03
0,07
0,320

Total per m2 ............:

11,10

Són ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m2.

Annex de justificació de preus
Num.
17
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Codi

U

Descripció

E4425025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

A0125000
A0135000
B44Z502A

0,015 h
0,015 h
1,000 kg

C200P000

0,015 h

A%AUX001

2,500 %
3,000 %

Total

Oficial 1a soldador
Ajudant soldador
Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,qu
ad.,rectang.,treb.taller
p/col.sold.+antiox.
Equip+elem.aux.p/soldadura
elèctrica
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,770
20,840
1,000

0,36
0,31
1,00

3,120

0,05

0,670
1,740

0,02
0,050

Total per kg ............:

1,79

Són U EURO AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per kg.
18

E4DCAD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

A0123000
A0133000
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0

1,100
1,000
0,101
1,298
0,004
0,015

h
h
kg
m
m3
cu

B0D71130
B0D75000

1,100 m2
1,150 m2

B0DZA000
A%AUX001

0,060 l
2,500 %
3,000 %

Oficial 1a encofrador
Ajudant encofrador
Clau acer
Tauló fusta pi p/10 usos
Llata fusta pi
Puntal metàl·lic telescòpic
h=3m,150usos
Tauler pi,g=22mm,10 usos
Tauler aglomerat hidr.2 cares
plast.,g=10mm,1 ús
Desencofrant
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,380
20,760
1,360
0,380
227,130
8,560

25,72
20,76
0,14
0,49
0,91
0,13

1,210
7,290

1,33
8,38

2,750
46,480
59,190

0,17
1,16
1,780

Total per m2 ............:

60,97

Són SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per m2.
19

E4ZW1350

u

Fixacions d'acer amb barra roscada zincada, de diàmetre 20 mm d'acer
tipus 8.8, dues volanderes i dues femelles per a fixació de plaques als
fonaments. Volanderes de diàmetre 50mm, d'acer S275 de 5mm de gruix.
Inclòs replanteig abans de formigonar i anivellament posterior a la
col·locació de l'escultura. Tot segons detall de projecto o d'obra.

A0121000
A0140000
B0A62H90

0,850 h
0,850 h
1,000 u

%NAAA

1,500 %
3,000 %

Oficial 1a
Manobre
Conjunt de barra roscada,
acer 8.8, zincata, d 20 mm,
amb volanderes i femelles
Despeses auxiliars
Costos indirectes

23,380
19,520
2,250

19,87
16,59
2,25

38,710
39,290

0,58
1,180

Total per u ............:

40,47

Són QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per u.
20

E4ZZU001

A0122000
A0140000
B0716000
A%AUX001

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra
0,005
0,005
2,020
1,500
3,000

h
h
kg
%
%

Oficial 1a paleta
Manobre
Morter expansiu
Despeses auxiliars mà d'obra
Costos indirectes

23,380
19,520
0,600
0,220
1,430

0,12
0,10
1,21
0,00
0,040

Total per dm3 ............:

1,47

Són U EURO AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per dm3.

Annex de justificació de preus
Num.
21

Pàgina 5

Codi

U

Descripció

IEP010

U

Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici
composta per 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat
a una profunditat mínima de 80 cm, 3 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'el
pilar metàl·lic a connectar i 1 pica per xarxa de presa de terra formada
per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m
de longitud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús punt de
separació piqueta-cable, soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç.
Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de
terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Conexió a massa de la xarxa. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ttc010b

13,000 m

mt35tte010b

1,000 U

mt35tts010d

1,000 U

mt35tts010b

1,000 U

mt35tta020

1,000 U

mt35www020

1,000 U

mo003
mo102
%

0,950 h
0,950 h
2,000 %
3,000 %

Són CENT

Total

Conductor de coure nu, de 35
mm².
Elèctrode per a xarxa de
connexió a terra couratge amb
300 µm, fabricat en acer, de
15 mm de diàmetre i 2 m de
longitud.
Soldadura aluminotèrmica del
cable conductor a cara del
pilar metàl·lic amb doble
cordó de soldadura de 50 mm
de longitud realitzat amb
elèctrode de 2,5 mm de
diàmetre.
Soldadura aluminotèrmica del
cable conductor a rodó.
Punt de separació
piqueta-cable format per creu
al cap de l'elèctrode de la
pica i platina de 50 x 30 x 7
mm, per facilitar la
soldadura aluminotèrmica.
Material auxiliar per a
instal·lacions de connexió a
terra.
Oficial 1ª electricista.
Ajudant electricista.
Costos directes
complementaris
Costos indirectes

2,810

36,53

18,000

18,00

7,000

7,00

4,130

4,13

15,460

15,46

1,150

1,15

24,570
21,110
125,660

23,34
20,05
2,51

128,170

3,850

Total per U ............:

132,02

TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per U.
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1.

INTRODUCCIÓ

1.1. OBJECTE D’ESTUDI I ANTECEDENTS
Per encàrrec del Sr. Josep Lluís Serven, arquitecte, i seguint les instruccions rebudes, s’ha realitzat
l’estudi geotècnic en el futur emplaçament de l’escultura.

Els continguts del present estudi geotècnic faran referència a:
a) anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic
b) definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques d’identificació,
resistència i deformabilitat de les capes travessades
c) determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada
d) anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la
fonamentació de l’estructura (cota i tipologia de la fonamentació, capacitat de càrrega,
assentaments), ripabilitat del terreny i sismicitat.

3
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2.

TREBALLS REALITZATS

2.1. ASSAIGS IN SITU
2.1.1. Sondeigs a percussió
Durant el dia 25 d’abril de 2018 es va realitzar 1 sondeig (P‐1) o assaig a percussió dinàmica, de
tipus DPSH, i seguint les especificacions establertes en la norma UNE‐EN ISO 22476‐2:2008. S’ha
utilitzat una sonda de penetració dinàmica hidràulica instal∙lada en la màquina ROLATEC ML‐
60AMOD.
Aquest tipus d’assaig o sondeig consisteix a clavar un barnillatge metàl∙lic i normalitzat que avança
en el terreny mitjançant la caiguda d’un pes lliure. El nombre de cops que són necessaris per a
penetrar 20 cm proporciona una dada qualitativa de la resistència del terreny anomenada N20.
La sonda emprada presenta les següents característiques, tal i com indica la normativa:
CARACTERÍSTIQUES SONDA PERCUSSIÓ
M Pes martell
63,5 kg
H alçada de caiguda de M
76 cm
A Secció de la punta
20 cm2

El colpejament N20 que s’obté en l’assaig penetromètric es pot correlacionar empíricament amb el
colpejament N obtingut en un assaig SPT (Standard Penetration Test).
En el cas de litologies majoritàriament cohesives podem aplicar l’expressió de Dapena et. al (2000)
següent:
NSPT = (13∙log NDPSH)‐2
Mentre que per a litologies detrítiques es recomana l’expressió de Daghler (1987):
NSPT (AUT.)= 25 ∙ log (1,22NDPSH )‐15,16/1,27
El sondeig s’ha realitzat en els primers 2.0 m en l’interior de la jardinera existent, passant
posteriorment a realitzar aquest en la part de fora a tocar del muret, fins a la màxima fondària
investigada que ha estat de 8.0 m.
Tot els treballs de camp han estat en tot moment controlats i/o supervisats per un geòleg
especialista en geotècnia, que va recollir les dades de camp necessàries per complimentar l’estudi
de camp.

4
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La columna litològica obtinguda en cada sondeig es representa en forma de gràfic esquemàtic a
l’annex B.
2.1.2. Assaigs SPT
A l’interior del sondeig es van realitzar un total de 3 SPT (Standard Penetration Test), prova que
consisteix a clavar un aparell normalitzat bipartit mitjançant la caiguda lliure d’una massa de 63,5
kg de pes, des d’una alçada de 76 cm, tal i com estableixen les especificacions definides en la
norma UNE‐EN ISO 22476‐3:2006.
Les característiques del mostrejador bipartit són les següents:
CARACTERÍSTIQUES MOSTREJADOR
Longitud
813 mm
Diàmetre exterior
51 mm
Diàmetre interior
35 mm
Pes total
7,14 kg

Aquest aparell bipartit permet la recuperació d’una mostra representativa del subsòl assajat.
La introducció de l’aparell s’efectua en tres o quatre trams de 15 cm cadascun, i s’anota el número
de cops que ha de fer la massa per permetre la penetració de l’aparell en el terreny.
El número de cops necessari per clavar l’aparell el primer tram de 15 cm s’anomena “penetració
d’assentament (N0)”.
S’anomena resistència a la penetració N30 el valor total de la suma de cops necessaris per clavar
dins el terreny el mostrejador bipartit el segon i tercer trams de 15 cm.
Es pot finalitzar l’assaig si s’assoleix un número de cops ≥ 50, i es considerarà rebuig (Rb). Per a
roques toves aquest rebuig (Rb) es podria considerar en un número de cops ≥ 100.
Tota la testificació litològica recollida en els treballs de camp queda reflectida en els gràfics dels
sondeigs, adjunts en l’annex B.
2.2. ASSAIGS DE LABORATORI
Totes les mostres recollides en els treballs de camp han estat traslladades i emmagatzemades al
nostre laboratori per ser sotmeses als assaigs de caracterització mecànica i química necessaris per
a la definició geotècnica del subsòl, seguint sempre la normativa vigent.

5
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A continuació es desglossen el assaig de laboratori realitzats, els resultats dels quals s’exposen en
capítols posteriors i se n’adjunten les actes de laboratori a l’annex D:
Assaig realitzat

Normativa

Granulomètrica en sòls per tamisat
Determinació dels límits d’Atterberg:
Determinació del límit líquid d’un sòl pel
mètode de l‘aparell de Casagrande
Determinació del límit plàstic d’un sòl

UNE 103101:1995

2

UNE 103104:1993

2

UNE 103103:1994

2

Humitat de sòl mitjançant l’assecat en estufa
Sòls agressius. Determinació del contingut d’ió
sulfat en sòls. Durabilitat del formigó.

UNE 103300:1993

2

UNE 83963:2008

2

6

Número
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3.

CONTEXT GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE LA ZONA

La plaça Francesc Macià se situa a tocar de l’església de Sant Salvador, en ple nucli antic d’El
Vendrell.
Geològicament ens situem en la zona d’unió de la depressió del Camp de Tarragona i la depressió
del Penedès, totes elles d’edat terciària.
Aquesta zona és un estret corredor on afloren materials terciaris com ara margues, calcàries i
calcarenites. La zona es troba envoltada per relleus muntanyosos cretacis constituïts per calcàries i
dolomies.
Aquests materials es troben parcialment recoberts per litologies col∙luvials i al∙luvials d’edat
quaternària com argiles, graves i crostes carbonatades.
Segons el plànol cartogràfic de l’ICC, els materials aflorants en aquesta zona són els següents
(encerclada en vermell està la situació aproximada de la zona d’estudi):

Qv

Qg

Qpa2‐3

Qv. Plistocè. Ventalls al∙luvials antics; Qpa2‐3. Plistocè. Plana al∙luvial correlacionable amb les
terrasses fluvials. Qg. Plistocè. Peu de mont. NMas. Miocè. Argiles blaves molt plàstiques i sorres.
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4.

LITOLOGIES I/O UNITATS GEOTÈCNIQUES

A partir dels treballs realitzats i juntament amb els coneixements de la zona, es poden definir els
següents nivells o unitats geotècniques:
4.1. NIVELL 0: Terra vegetal i reblert
Superficialment i fins a una fondària de l’ordre de 1.4 m des de dins de la jardinera actual, es troba
una capa de terra vegetal llimosa de color marró fosc i reblert heterogeni.
No s’ha considerat necessari realitzar assaigs de laboratori en aquesta unitat geotècnica, només
una mostra de sulfats.
Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE:
Cohesió

nul∙la

Angle de fregament

24º

Pes específic aparent

1,75 t/m³

Aquest tipus de materials, degut a la mala compacitat que presenten, responen a unes
característiques resistents molt baixes i/o heterogènies.

4.2. NIVELL A: Paquet detrític de gra fi carbonatat.
Per sota del nivell 0 i fins a fondàries de l’ordre de 3.0 m, es troba un paquet detrític de gra fi
carbonatat de coloracions marró‐ocre a groc.
Es tracta d’uns llims sorrencs amb diferents graus de carbonatació, que en ocasions arriben a
constituir nivells fortament carbonatats o crostes calcàries, com la que tenim a sostre d’aquest
nivell i amb un gruix de l’ordre de 20 a 30 cm.
Des del punt de vista geotècnic es tracta d’un sòl de gra fi, de plasticitat baixa a nul∙la en general,
no agressiu al formigó per contingut de sulfats en sòls.
Pel que fa a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs SPT i de
penetració dinàmica DPSH permeten catalogar‐los de densos amb trams molt densos, si be per
sota dels nivells carbonatats es denota una baixada de resistència degut principalment a la
humitat que presenta.
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Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats:
SPT

35

Penetració dinàmica

9‐24 (n.cops/20cm)
71‐188 kg/cm2

Resistència dinàmica

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats:
Classificació USCS

ML

Humitat

10.5%

% fins (llims i argiles)

82%

Límit líquid

21

Índex de plasticitat

5

Contingut en sulfats

132 mg/kg (no agressiu)

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en el CTE:
Permeabilitat Kz

10‐5 ‐ 10‐7 m/s

Coeficient de balast K30

4.0‐5.5 kp/cm³

Coeficient de Poisson

0.30

Mòdul de elasticitat

185‐250 kg/cm2

Cohesió c

0.06‐0.08 kg/cm2

Pes específic aparent δ

1.87‐1.88 tn/m³

Angle de fregament intern f

29‐31o

4.3. NIVELL B: Paquet detrític de gra mi a groller carbonatat.
Per sota del nivell A, a partir de fondàries respecte a la boca del sondeig de 3.0 m i fins a la màxima
fondària investigada de 8.0 m, es detecta un paquet detrític groller.
Es tracta d’unes graves de composició calcària, subrodones a rodones, amb sorra grollera i algun
còdol, envoltades per una matriu llimosa de color marró, que presenta diferents graus de
carbonatació, de forma molt erràtica.
Intercalats en aquest nivell podem trobar trams menys carbonatats i més llimosos. Cal dir també
que cap a la part baixa del sondeig, es podria interpretar ja com el pas al substrat rocós de la zona.
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Des d’un punt de vista geotècnic, pot definir‐se com un sòl granular, de nul∙la plasticitat, i no
agressius per contingut de sulfats en sòls.
Quan a les seves característiques resistents, els valors obtinguts en els assaigs SPT i de DPSH, ens
permeten catalogar el nivell de molt dens amb trams de roca tova, que es correspondrien als
nivells més carbonatats i trams mitjanament densos a dens que serien el que presenten més llim i
menys carbonatació.
Dades obtingudes a partir dels assaigs de camp o in situ realitzats:
SPT

30‐rebuig

Penetració dinàmica

9‐24 (n.cops/20cm)
71‐188 kg/cm2

Resistència dinàmica

Dades que s’obtenen a partir dels assaigs de laboratori realitzats:
Classificació USCS

GP‐SP‐GM

Humitat

6.0%

% fins (llims i argiles)

10%

Índex de plasticitat

no plàstic

Contingut en sulfats

168 mg/kg

Paràmetres estimats segons taules de valors recomanades en la bibliografia geotècnica:
Permeabilitat Kz

10‐4 i 10‐5 m/s

Coeficient de balast K30

9‐15 kp/cm³

Coeficient de Poisson

0.30

Mòdul de elasticitat

400‐700 kg/cm2

Cohesió c

0.02‐0.10 kg/cm2

Pes específic aparent δ

1.95‐2.20 tn/m³

Angle de fregament intern f

30‐34o
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5.
5.1.

HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA
CONTEXT HIDROGEOLÒGIC

La zona objecte d’estudi es troba situada dins la conca hidrogràfica del Gaià, més concretament en
la confluència de l’àrea hidrogeològica 306 Gaià‐ Anoia amb la 308 o Garraf – Bonastre i amb l’àrea
307 o Penedès.
Els aqüífers que es troben en aquesta zona es troben en dipòsits quaternaris, concretament en
terrasses, cons i dipòsits antics, i són aqüífers de tipus porós i no consolidats, mentre que els
aqüífers situats dins del substrat terciari són de tipus mixtos amb permeabilitat granular o per
fissuració.

Situació i tipus d’aqüífer segons el medi litològic (ICC)

5.2.

NIVELL FREÀTIC

Durant la data d’execució del sondeig (25/04/2018) no es va detectar el nivell freàtic fins a la
màxima profunditat assolida en els sondeigs (8.0 m).
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6.

6.1.

SISMICITAT

SISMICITAT DE LA ZONA

Segons la Norma Básica de la Edificación (NCSE), el terme municipal de El Vendrell presenta una
acceleració sísmica bàsica (ab) de 0,04∙g, és a dir 0,392 m/s2, i amb un coeficient de contribució k
d’1,0.
6.2.

ACCELERACIÓ SÍSMICA DE CÀLCUL

L’acceleració sísmica de càlcul (ac), respon a la següent equació:
ac = S  ab

On:
2

ab és l’acceleració sísmica bàsica, definida aquí com 0,04∙g (m/s )
 és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que s’excedeixi ac en el
període de vida que es projecti en la construcció prevista.
Se’n consideren 2 valors:

construccions d’importància normal
construccions d’importància especial

=1,0
=1,3

S és el coeficient d’amplificació del terreny, que per valors on
estudiat, s’aplica S=C/1,25

ab < 0,1∙g , com seria el cas

I on C és un coeficient de terreny que depèn de les característiques geotècniques, agafat aquí amb
valor 1,45 (mitja ponderada) considerant un terreny tipus II‐III fins a fondàries de 30,0 metres.
Per tant, s’obtenen uns valors d’acceleració sísmica de càlcul (ac), segons el tipus de construcció:
TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
Normal

ACCELERACIÓ DE CÀLCUL, aC
0,0464∙g
0,4547 m/s2

Especial

0,0603∙g
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0,5911 m/s2

Informe núm.: 14323/18/M04

7.

CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES

El projecte al que fa referència el present estudi, consisteix en la instal∙lació d’una escultura.

7.1. ESTUDI D’UNA FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL
7.1.1. Cota i tipologia de fonamentació
La fonamentació de l’escultura aconsellem portar‐la damunt del nivell B, situat a 3.0 m respecte a
la cota actual de la jardinera, a 2.5 m aproximadament respecte al nivell del paviment de la plaça,
amb la finalitat de sobrepassar el nivell 0 de reblert i el nivell A que si be presenta la seva part
superficial carbonatada, per sota mostra algun tram fluix degut al grau de humitat.
En conseqüència la fonamentació consistiria en un pou de fonamentació.
7.1.2. Capacitat portant admissible i assentaments
Partint dels resultats obtinguts en els assaigs SPT realitzats dins de la zona d’influència del bulb de
la sabata (N30mig=30), a efectes del DB‐SE‐C per al càlcul de la pressió vertical admissible de servei
s’obtenen els següents valors, ja afectats per un factor de seguretat F=3, variables segons
l’amplada de la sabata:
AMPLADA SABATA

B=1.5

B=2.0 m

B=2,5 m

qadm

kg/cm

2

3.5

2.9

2.6

qadm

kN/m2

350

290

260

Aquests valors han estat calculats per un assentament màxim teòric de 2.0 cm, valor admissible
pel cas que ens ocupa.
7.2. RIPABILITAT
L’excavació del terreny no presentarà, des del punt de vista mecànic, dificultats en el tram del
nivell 0, mentre que l’excavació del nivell A, només presentarà certa dificultat en el nivell
carbonatat superficial, si be el seu poc gruix només necessitarà de martell pneumàtic puntualment
en tot cas.

13

Informe núm.: 14323/18/M04

Mediterrània de Geoserveis, SL resta a la vostra disposició per a tots aquells comentaris o
aclariments que, respecte d’aquest estudi, ens vulgueu fer, així com per a qualsevol dubte que es
plantegi durant els moviments de terres i l’obertura de rases de fonamentació quant al tipus de
terreny observat, per tal de determinar el tipus d’actuació més convenient a seguir.

Cambrils, 7 de maig de 2018

Joan Recasens i Bertran
Geòleg col∙legiat núm. 1366

14

Informe núm.: 14323/18/M04

ANNEX
ESTUDI GEOTÈCNIC
ESCULTURA
Plaça Francesc Macià
EL VENDRELL
(BAIX PENEDÈS)
INFORME NÚM. 14323/18/M04

MAIG DE 2018
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ANNEX A.

PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS TREBALLS DE CAMP

SITUACIÓ GENERAL
P-1

ESCALA 1:500

ESCULTURA PLAÇA FRANCESC MACIÀ -EL VENDRELL-

INFORME núm. 14323/18/M04

Escala aprox. (DIN A4)

1:500

A. PLÀNOL DE SITUACIÓ
DELS TREBALLS DE CAMP

ANNEX B.

GRÀFIC DELS SONDEIGS I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PENETRÒMETRE
DINÀMIC DPSH

2,0

Profunditat (m)

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10

38
47
57
75

22
23
9
9
9
24
99
86
52
35

188
180
71
71
71
188
717
623
377
253

N30

15
4
5
6
8

COLPEIG
SPT

RESIST.
DINÀM.

200

150

100

0

10

100

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10

kg/cm2

NRE. DE
COPS

1,0

1

Nre. de cops per 20 cm

50

RESISTÈNCIA
DINÀMICA

PENETRÒMETRE DINÀMIC

PROFUND.

DATA DE REALITZACIÓ DE L'ASSAIG O SONDEIG: 25/04/2018
+ 0,5 m
COTA RELATIVA:
NIVELL FREÀTIC: No

SONDEIG P-1

0,0

ROLATEC ML-60AMOD

MÀQUINA:

LITOLOGIES / OBSERVACIONS
Nivell 0: Reblert i terra vegetal llimosa
de color marró fosc.

8
10
25
20

14
13
17
27

35

Nivell A:Paquet detrític de gra fi, Sorres
de gra fi a mitjà amb matriu llimoargilosa amb diferents graus de
carbonatació. Mitjanament dens a
dens

Emplaçament sondeig P-1
SPT de 1,0 a 1,6 m
8/10/25/20
PLAÇA F. MACIÀ
EL VENDRELL

30

Nivell B: Paquet detrític groller
carbonatat.
Graves, sorres gruixudes i còdols
envoltats per una matriu llimosa de
color marró amb diferents graus de
25
45 Rb carbonatació. Presetan algun tram de
60
400
crosta calcària i algun tram més llimos.
423
Molt dens en general.
306

38
36
45
89
78
45

255
242
282
558
489
282

68
72
52
68
78
85
91
99

376
432
470
504
548

SPT de 4,0 a 4,6 m
14/13/17/27
PLAÇA F. MACIÀ
EL VENDRELL

SPT de 6,0 a 6,45 m
25/45/60rb
PLAÇA F. MACIÀ
EL VENDRELL

Final del sondeig a 8,0 m

ESCULTURA PLAÇA FRANCESC MACIÀ
INFORME NÚMERO: 14323/18/M04
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B. GRÀFIC DEL SONDEIG
I REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ANNEX C.

ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI

LABORATORI D’ASSAIGS
Adreça:
Data de recepció:

C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
Data de sortida:

25-04-18

02-05-18

C. ACTES DELS ASSAIGS DE LABORATORI
Expedient
Informe núm.:
Peticionari:

14323/18/M04
Mediterrània de Geoserveis, SL CAMBRILS

Mostres
Identificació i procedència de les mostres
Nre. de mostres:
2 mostres de sòl
Assaigs realitzats:
2 Granulometria per tamissat
2 Humitat natural
2 Límits d'Atterberg
0 Densitat d'un sòl
2 Contingut en sulfats agressius al formigó
0 Acidesa Bauman-Gully
0 Compressió simple en sòls
0 Compressió simple en roca
0 Expansivitat Lambe
0 Contingut en matèria orgànica
0 Contingut en guixos
0 Contingut en sals solubles
0 Contingut en carbonats
0 Próctor Modificat
0 Próctor Normal
0 CBR
0 Inflament lliure
0 Col·lapse
0 Pressió d'inflament
0 Tall directe
0 Edòmetre

0
0
0
0
0
0
0
0

mostra d'aigua
determinació de pH
contingut en clorurs
contingut en amoni
contingut en sulfats
contingut en magnesi
diòxid de carboni lliure
residu sec a 180ºC

Informe
El present informe consta de 2 actes de resultats, numerades correlativament i segellades. Els resultats obtinguts en aquest
informe només afecten els materials sotmesos a assaig.
L’informe no podrà ser reproduït totalment o parcial sense l’autorització per escrit del laboratori d’assaig.
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT D'ASSAIGS DE LABORATORI

CAP DE LABORATORI

Joan Recasens Bertran

Joan Recasens Bertran

Cambrils, 2 de maig de 2018
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME:

14323/18/M04

M1

Peticionari:

Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Ptge Àngel Guimerà, 6
43850 CAMBRILS
B-43531516
Adreça de l'obra*: PLAÇA FRANCESC MACIÀ
EL VENDRELL
Procedència*:

Sondeig P-1

Data de recepció: 25/04/2018

Fondària*:

SPT de 1,0 a 1,6 m

Data d'assaig:

26/04/2018

Data de finalització:

02/05/2018

Descripció mostra: Llim carbonatat.
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

% que passa
acumulat

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

90
80

100
98
97
95
82

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)
Límit plàstic (UNE 103-104/93)
Índex de plasticitat
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)
Humitat natural (UNE 103-300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)
Densitat del sòl (UNE 103-301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

% que passa acumulat

Tamís UNE
7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
100

70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1
Tamís UNE 7050 (mm)

21,4
16,1
5,3

Compressió simple (UNE 22-950-90 )
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)

Densitat seca (g/cm3)
%
Humitat (%)
Tall directe (UNE 103-401/98)
10,5 %
132 mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)
%
3
g/cm Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum
Observacions:

Cambrils, 2 de maig de 2018
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

0,1

0,01
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IDENTIFICACIÓ DE SÒLS MEDITERRÀNIA LABORATORI - C. Àngel Guimerà, 6. CAMBRILS
IDENTIFICACIÓ DE L'INFORME:

14323/18/M04

M2

Peticionari:

Departament d'Estudis Geotècnics de Mediterrània de Geoserveis, s. l.
Ptge Àngel Guimerà, 6
43850 CAMBRILS
B-43531516
Adreça de l'obra*: PLAÇA FRANCESC MACIÀ
EL VENDRELL
Procedència*:

Sondeig P-1

Data de recepció: 25/04/2018

Fondària*:

SPT de 4,0 a 4,6 m

Data d'assaig:

26/04/2018

Data de finalització:

02/05/2018

Descripció mostra: Sorres i graves carbonatades
*Aquestes dades han estat facilitades i referenciades pel peticionari

Granulometria per tamisat
(UNE 103-101/95)

% que passa
acumulat

100
80
63
50
40
25
20
12,5
10
5
2
0,4
0,08

90
80

100
88
85
78
68
59
48
10

Límits d'Atterberg
Límit líquid (UNE 103-103/94)
Límit plàstic (UNE 103-104/93)
Índex de plasticitat
Matèria orgànica (UNE 103-204/93)
Humitat natural (UNE 103-300/93)
Contingut de sulfats agressius (UNE 83963/08)
Acidesa Bauman-Gully (UNE 83962/08)
Contingut de carbonats (UNE 103-200/93)
Densitat del sòl (UNE 103-301/94)
Densitat de les partícules (UNE 10-302/94)
Equivalent de sorra (UNE 103-109/95)

% que passa acumulat

Tamís UNE
7050 (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA
100

70
60
50
40
30
20
10
0
100

10

1
Tamís UNE 7050 (mm)

Compressió simple (UNE 22-950-90 )
Resistència a la compressió (kPa)
Deformació (%)
Densitat seca (g/cm3)
%
Humitat (%)
Tall directe (UNE 103-401/98)
6,0 %
168 mg/kg Angle de fregament intern
ml/kg Cohesió (kPa)
Inflament Lambe (UNE 103-600/96)
%
3
g/cm Índex d'expansivitat (MPa)
g/cm3 Canvi potencial de volum
Observacions:

no plàstic

Cambrils, 2 de maig de 2018
Responsable del Dept. d'Assaigs de Laboratori

Cap de Laboratori

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

Joan Recasens
Geòleg col·l. 1366

(Aquest informe només dóna fe de les mostres que han estat assajades.)

0,1

0,01

ANNEX D.

FORMULACIÓ

D. FORMULACIÓ
D1. Fonamentació superficial en nivells detrítics
Segons el CTE, en materials granulars la capacitat portant admissible es troba més limitada per
l’assentament que no pas pel enfondrament.
En conseqüència podem utilitzar les següents expressions extretes del CTE:
Si B<1,2 m

qas 12N 1

D
3B

S
25

Si B 1,2 m

qas

D
8N 1
3B

S
25

B 0,3
B

2

On:
N és un valor mitjà de l’assaig SPT en la zona d’influència (adimensional)
D és la profunditat d’encastament de la sabata (m)
B és l’amplada del fonament (m)
S és l’assentament màxim admissible (mm)
D2. Assentaments
Pel què respecta al càlcul dels assentaments, s’ha partit de la fórmula de Menard, que integra en
el càlcul la part elàstica i la part plàstica.

W

2qB0
9Ed

fdB
B0

fcqB
9Ec

on:
W és l’assentament previsible
q és la pressió mitjana efectiva que aplica el fonament
Bo és la longitud de referència igual a 60 cm
B és el diàmetre del fonament
E és el mòdul de deformació del terreny. Aquí E = Nspt/k
fd i fc són els coeficients de forma que depenen de la relació L/B del fonament
és el coeficient que depèn del tipus de terreny i de la relació E/Pl

ANNEX E.

TAULES DE REFERÈNCIA

E. Taules de referència
Taula 1. Sim
mbologia dell sondeig
SÍMB
BOL

DESC
CRIPCIÓ

(X))

Assaaig SPT

m.l..0
m.l..f
m.l..0

P

Mostra plastificada
p

m.l.f
m.l..0

I

Mostra inalterada

m.l..f
m.l..0

AP
P

Assaig prressiomètric

m.l..f

SÍM
MBOL
G
S
Ex
E
Ed
E
Co
C
In
Mo
M
ss
s
Gx
G
C
Pi
BG
B

D
DESCRIPCIÓ
Granulometriaa
G
C
Contingut
en ssulfats
E
Expansivitat
Laambe
E
Edòmetre
C
Col·lapse
Inflament
M
Matèria
orgàn
nica
C
Contingut
en ssals solubles
C
Contingut
en gguixos
C
Carbonats
en ssòls
P
Pressió
d’inflament
B
Baumann‐Gul
ly

Taula 2. Compacitat de les sorres
CLASSSIFICACIÓ
Mo
olt fluixa
Fluixa
Mitjanaament densa
Densa
Mo
olt densa

ÍNDEEX NSPT
<
<4
4‐‐10
11
1‐30
31
1‐50
>50

e les argiles
Taula 3. Consistència de
CLASSIFICACIÓ
C
Ó
Molt tova
Tova
Modeeradament ferma
Ferma
Molt ferma
Dura

RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ SIMPLEE qu(kPa)
0‐25
25‐50
0
50‐100
0
100‐20
00
200‐40
00
>400
0

m
de sòls granulaars(1) . Percen
ntatge de fin
ns <35%
Taula 4. Denominació matisada

Nom princcipal
Nom secun
ndari
Amb indicis de
Alguna cossa
Bastant

DEN
NOMINACIÓ
Grrava o sorra
Sorren
nca o amb gravva
Llim
ms o argiles
Llimo
osa o argilosa
Llimo
osa o argilosa

% D’ARGILA I LLIM
‐
‐
1‐10
10‐20
25‐35

(1) Els termes arrgila i argilosa de la taula s’han d’utilitzzar quan es tracti dee fins plàstics i els te
ermes llim i llimosa,, quan els fins no sigguin plàstics o poc plàstics segons el
criteri de Cassagrande

Taula 5. Denominació matisada
m
de sòls fins. Pe
ercentatge de
e fins >35%
DEENOMINACIÓ
Ó
Arrgila o llim
Sorrenc/eenca o amb grrava

Nom princcipal
Nom secundari

% DE SORRA I GRAVA
<35
35‐65
5

U
Taula 6. Sistema unificaat de sòls – USCS
GRU
UPS PRINCIPALLS

GRA
AVES I SÒLS
DE GRAVES

SÒLS DEE GRA
GROLLLER
Més del 50%
del materiaal queda
retingut so
obre el
tamís núm
m. 200

Més del 50%
M
d la fracció
de
grrollera passa
pel tamís
núm. 4

Més del 50%
M
d la fracció
de
grrollera passa
pel tamís
núm. 4

DESCR
RIPCIÓ DEL SÒ
ÒL

GW

Graaves ben grad
duades barrejaa de graves
i sorres. Amb pocs fins o se
ense ells.

GRAVES NETES
N
GP

GRAVES AM
MB FINS
Més del 12% de fins

SOR
RRES I SÒLS
SORRENCS

SÍM
ÍMBOLS

GM
GC

Gravves argiloses.
Barreja de grava‐sorra‐aargila.

SW

Sorres ben grraduades. Sorrres amb
graves. Amb pocs fins o se
ense ells.

SP

Sorres mal grraduades. Sorrres amb
grava. Amb p
pocs fins o sen
nse ells.

SM

Sorres llimosees. Barreja so
orra‐llim.

SC

So
orres argiloses. Barreja so
orra‐argila.

SORRES NETES
N

SORRES AM
MB FINS
Més del 12% de fins

ML
LLIMS I ARGILES
Límit líquiid menor de 50

CL

SÒLS DE GRA
G FI
OL

Més del 50%
del material passa pel
m. 200
tamís núm

LLIMS I ARGILES

Graves mal ggraduades. Barreja de
graves i sorres.. Amb pocs fin
ns o sense
ells.
Gravves llimoses.
Barreja dee grava‐sorra‐‐llim.

Llims inorgànicss i sorres moltt fines. Pols
de roca. Sorres fines llimoses o
aargiloses.
Argiles inorgàniques de plasticitat baixa
a mitja. Argilees amb gravess. Argiles
s
sorrenques.
A
Argiles llimoses. Argiles
m
margoses.
Llims orgàn
nics i argiles llimoses
orgàniquees poc plàstiq
ques.

MH

Llim
ms inorgànicss. Sorra fina micàcia
m
o de
diatomees. Llims plàsttics.

CH

A
Argiles
inorgàn
niques molt plàstiques.

OH

A
Argiles
i llims orgànics de plasticitat
p
mittjana a alta.

PT

Turbes i ssòls molt orgànics.

Límit líquid major de 50

SÒLLS ORGÀNICSS.
Molt compressibles i de fàciil identificació, geeneralment de co
olor gris.

t
Taula 7. Esttabilitat del terreny
GR
RAU

CAR
RACTERÍSTIQU
UES

moltt bona

Les parets de
d fins a 3,0 m es mantind
dran verticals durant períod
des de tempss raonables,
habituals en
n la construccció.

bo
ona

Les parets de
d fins a 3,0 m es mantind
dran verticals durant períod
des de tempss raonables,
habituals en
e la construccció, si bé ess poden deteectar petits p
punts inestables que no
suposarien problemes importants, però
p
que cal tenir en com
mpte durant els treballs
ó.
d’excavació

mittjana

Les parets de
d fins a 3,0 m es mantindrran verticals durant
d
períodees de temps habituals
h
en
la construcció, tot i que cal preveure
e que les heteerogeneïtats d
degudes a less variacions
litològiquess poden signifficar inestabilitats puntuals, que caldrà tenir en compte sobretot
per a la segguretat del perrsonal que tre
eballi a prop de
d les parets.

baaixa

Les parets no s’aguanten en la verticcal i, per tantt, es preveuen
n caigudes co
onstants de
e dificultarà trreballar a prop de les excavvacions.
fragments i falques de teerreny, fet que

moltt baixa

Les parets no s’aguanten en la verticcal i s’esfondren immediattament desprrés de cada
p treballar sense sistem
mes de conten
nció en les
passada dee la maquinària. No s’hi pot
parets.

Taula 8. Rip
pabilitat del terreny
GR
RAU

CAR
RACTERÍSTIQU
UES

moltt difícil

L’excavació
ó del terreny presentarà ce
ertes dificultaats de forma ggeneralitzada, per la qual
cosa caldràà preveure maaquinària de potència
p
elevaada auxiliada per un martell hidràulic o
picador.

difícil

L’excavació
ó del terrenyy es podria re
ealitzar amb maquinària cconvencional de potència
mitjana, si bé cal preveure la intercaalació de tram
ms més durs, o
on sigui necesssari emprar
maquinàriaa de potència alta, auxiliada per un marttell hidràulic o picador.

normal

L’excavació
ó del terrenyy es pot reaalitzar amb maquinària
m
co
onvencional de
d potència
mitjana dee forma general, sense desscartar que en alguns tram
ms més o men
nys endurits
disminueixxi, de forma puntual, el rendiment de la maquinària.

fààcil

L’excavació
ó del terrenyy es pot reaalitzar amb maquinària
m
co
onvencional de
d potència
mitjana sense cap dificu
ultat.

molt fàcil

L’excavació
ó del terrenyy es pot reaalitzar amb maquinària
m
co
onvencional de
d potència
mitjana sense cap dificu
ultat, fins i tot es pot preveu
ure excavar‐lo
o manualmentt.

GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA
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REAL DECRETO 210/2018

Obra nova
tipus

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

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

quantitats
codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

Estructura per a la base de l’escultura a la plaça de Francesc Macià del Vendrell

Situació:

Plaça de Francesc Macià

Municipi :

El Vendrell

Comarca :

Baix Penedès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes

(tones/m3)

Volum aparent
m3

(tones)

grava i sorra compacta

30

2.0

60.0

36.00

grava i sorra solta

0

1.7

0.0

0.00

argiles

0

2.1

0.0

0.00

terra vegetal

2

1.7

4.1

2.88

pedraplé

0

1.8

0.0

0.00

0

1.8

0.0

0.00

0

1.0

0.0

0.00

terres contaminades

170503

altres

3
32 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat

64.1
no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

3
38.88 m

t

altra obra

NO

NO

SI

Residus de construcció totals
7.20 m

Superfície construïda

2

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

0.086

0.618

0.090

0.645

obra de fàbrica ceràmica

170102

0.037

0.264

0.041

0.293

formigó

170101

0.036

0.263

0.026

0.188

petris barrejats

170107

0.008

0.057

0.012

0.085

guixos

170802

0.004

0.028

0.010

0.070

0.001

0.007

0.001

0.009

0.004

0.031

0.029

0.205

altres

embalatges
fustes

170201

0.001

0.009

0.005

0.032

plàstics

170203

0.002

0.011

0.010

0.075

paper i cartró

170904

0.001

0.006

0.012

0.086

metalls

170407

0.001

0.005

0.002

0.013

0.090

0.65 t

0.118

Total residu edificació
Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

0.09

tancaments

acabats
0.30
0.01
0.01
0.03
0.00
0.00

0.03
0.00
0.03
0.00
0.02

m3

3
0.85 m

0.36

m3

0.16
0.03
0.05
0.06
0.02
0.00
0.07
0.40

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

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

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m3)

a altra autoritzada

graves i sorra compacta

36.00

0.00

0.00

36.00

mod-05/2018

Excavació / Mov. terres

graves i sorra solta

0.00

0.00

0.00

0.00

argiles

0.00

0.00

0.00

0.00

terra vegetal

2.88

0.00

0.00

2.88

pedraplé

0.00

0.00

0.00

0.00

altres

0.00

0.00

0.00

0.00

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

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

terres contaminades

0.00

Total

38.88

0.00

0.00

38.88

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 de ...

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

0.26

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

0.26

no

inert

Metalls

2

0.00

no

no especial

Fusta

1

0.01

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0.5

0.01

no

no especial

0.5

0.01

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Paper i cartró
Especials*

especial

* Dins dels 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
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

2 / 6 RESIDUS Obra Nova

tipus de residu

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
no
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

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

no

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. 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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
-

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
Instal·lacions de valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

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

Runes

gestor

adreça

codi del gestor

UTE GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO,
C/ NAPOLS,
S.A.-HORPEN,
222-224,BX,S.L.
BARCELONA (08013)E-657.99

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Especials**: nº transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclòs en el preu
La gestió de terres inclou la seva caracterització***

12.00
5.00
4.00
15.00
1
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 difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a 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
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
38.88
0.00

Classificació
3
12.00 €/m
1,840.65
-

Transport
3
5.00 €/m
194.40
-

Valoritzador / Abocador
3
5.00 €/m
70.00
350.27
0.00
runa neta

m3 (+35%)
0.25
0.40
0.11

-

100
100
100

4.00 €/m
-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

0.02
0.04
inapreciable
0.10
0.12
0.11

-

100
100
100
100
100

-

Perillosos Especials

inapreciable

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

(dins el

3

runa bruta

15.00

€/m3

€/m3

3.80
5.93
1.72
0.26
0.66
0.00
0.00
200

1,840.65

100.00

350.27

212.37

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

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :
El volum de residus aparent és de :

3
40.03 m

El pes dels residus és de :

64.73 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

2,503.29 €

2,503.29 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'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

si

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 líquids, beurades de formigó, etc..)

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de
Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al 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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
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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 de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació

64.08 tones

Total construcció

0.65 tones

minimització

Previsió final de l'Estudi
64.08 tones

0.00 %

0.65 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

64.08 tones

11 euros/ tona

704.88 euros

Residus de construcció **

0.65 tones

11 euros/ tona

7.14 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

65 tones
712.02 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€

ES ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:
Obra d’estructura per a base d’escultura
Emplaçament:
Plaça de Francesc Macià, El Vendrell
Superfície construïda:
9 m2 en planta
Promotor:
Ajuntament del Vendrell
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
Josep Lluís Serven Pascual
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Josep Lluís Serven Pascual

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia:
La topografía de l’entorn no presenta desnivells importants
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
Existeix una primera capa de reblert amb una fondària de 1,4. Per sota del nivell 0 i fins a fondàries de l’ordre de
3.0 m, es troba un paquet detrític de gra fi carbonatat. Finalment a partir de fondàries respecte a la boca del
sondeig de 3.0 m i fins a la máxima fondària investigada de 8.0 m, es detecta un paquet detrític groller.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Residencial i eclesiàstic
Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades)
Existeix alguna línea aèria d’instal·lacions eléctrica o de telefonía i columnes de de faroles. Degut a la presència
de faroles es considera l’existència de línies elèctriques enterrades i es desconeix l’existència o no d’altres
instal·lacions enterrades.
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
Vials rodats secundaris de nucli antic, d’una amplada mitja de 3 m.

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

Mitjans i maquinaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Altres

Treballs previs
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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)
Altres

Enderrocs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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
Altres

Moviments de terres i excavacions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Altres

Fonaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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 recalços
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)
Altres

Estructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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
Altres

Ram de paleta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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)
Altres

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
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
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)
Altres

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)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

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
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

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

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•

Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
•
•
•
•

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

Mesures de protecció col·lectiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Mesures de protecció individual
•
•
•
•

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.

•
•
•
•

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers
•

•
•
•
•

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

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

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex

Notes:
© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2016)
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.
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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:
Base per a escultura
Usos subsidiaris:

Instruccions de manteniment:

Situació:
Situació:

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.
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.

Fonaments – Elements de contenció
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels
elements de contenció de terres, 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.
Incidències extraordinàries:
•
•
•

Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament.
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions
resistents del subsòl.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les
mesures adients.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau
de impermeabilització exigit.

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

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i hotels
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)
A1
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
o sobre la vora superior de l’element si està a menys
altura
A Zones residencials
Trasters
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i portals)
A2
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)
B Zones administratives
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
C1
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
C2
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
Zones de reunió (llevat
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions en
les superfícies
museus, etc.
C3
C corresponents als
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada
usos A,B i D)
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
G exclusives per
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre
conservació
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 terreny zones privades
que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques

Càrrega
uniforme
kN/m2–(Kg/m2)
2 – (200)
3 – (300)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)
2 – (200)
–

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)
–
–

–

–

0,8 – (80)

3 – (300)
4 – (400)

2 – (200)
–

–
–

–

–

0,8 – (80)

2 – (200)
3 – (300)

2 – (200)
–

–
–

–

–

0,8 – (80)

3– (300)

4– (400)

–

–

–

0,8 – (80)

4 – (400)

4 – (400)

–

–

–

0,8 – (80)

5 – (500)

4– (400)

–

–

–

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– (100)

2 – (200)

1,6 - (160)

–

–

1,6 - (160)

1– (100)
0

2– (200)
2 – (200)

–
–

–

–

0,8 – (80)

.........

–

2 – (200)

1– (100)
3 – (300)

–
–

–
–

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 ?

........

–

.........

–

–

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.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

