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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: Situació: 


ADMINISTRATIU TOT L’EDIFICI 


Usos subsidiaris: Situació: 


  


  


  


  


 
 
 
 







Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
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 Càrrega 


uniforme 
kN/m


2
–(Kg/m


2
) 


Càrrega 
concentrada 


kN - (Kg) 


Càrrega  
lineal 


kN/m-(Kg/m) 


A Zones residencials  


A1 


Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 


2 – (200) 2 – (200) – 


Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 


3 – (300)  – – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 0,8 – (80) 


A2 


Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 


Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 


4 – (400)  – – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 0,8 – (80) 


B Zones administratives  


Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 


Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 


3 – (300) – – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 0,8 – (80) 


C 


Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 


C1 


Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 0,8 – (80) 


C2 


Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 0,8 – (80) 


C3 


Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 


5 – (500) 4– (400) – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 1,6 - (160) 


C4 


Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 1,6 - (160) 


C5 


Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 


5– (500) 4 – (400)  


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a 
menys altura 


– – 3 - (300) 


D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 


 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 


E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 


– – 1,6 - (160) 


F  Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  







Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 


– – 1,6 - (160) 


G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 


G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 


G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 


Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys altura 


– – 0,8 – (80) 


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 ) 


......... – 2 – (200) 


Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 


zones privades  1– (100) – – 


zones públiques 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.). 


 


Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 


Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 


INCLINADA METÀL·LICA NOMÉS PER A MANTENIMENT COBERTA VOLUM ARXIU 


INVERTIDA TRANSITABLE PATIS DE PLANTA BAIXA 







Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de 
ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de 
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius 
com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 


 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 


 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 


bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals, 


xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, 
claraboies, entre d'altres). 


 
II.- Instruccions de manteniment: 
 


Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 


 Inspeccions tècniques de la coberta. 


 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització. 


 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb 
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements, 
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres). 







Façanes 


I.- Instruccions d’ús: 
 


Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements 
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 


 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. 
És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o 
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al 
Servei de Bombers. 


 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 


 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 


persianes, entre d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 


 
 
 
 







II.- Instruccions de manteniment: 
  


Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 


 Inspeccions tècniques de les façanes. 


 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 


 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 


 


Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 


 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 


 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot 
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl. 


 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 


 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 


 
II.- Instruccions de manteniment: 
 


Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 







 Revisió de la instal·lació. 


 Neteja d’arquetes. 


 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 
bombes d’elevació 
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1.‐ ANTECEDENTS  


 


A petició de AJUNTAMENT DE  LES BORGES BLANQUES  segons  les  instruccions  rebudes  i en 


base al nostre pressupost Nº 106∙11∙16∙ES, s’ha realitzat en el lloc indicat en el plànol adjunt, 


un estudi de sòls amb la finalitat de conèixer: 


 


 


a) Valors de  les  característiques mecàniques del  sòl,  obtingudes per mitjà  dels  assaigs 


geotècnics efectuats “in situ” i al laboratori. 


 


 Consideracions i recomanacions sobre la cota i tipologia d’una fonamentació profunda 


 


 


2.‐ TREBALLS  REALITZATS  


 


2.1 Sondeos mecánicos a percusión 


 


Durant el mes de Gener de 2017, s’han dut a terme: 


 


3 sondeigs a percussió 


 


amb la nostra sonda de penetració dinàmica model  "PD‐TAENZER". En aquest tipus de sonda 


avalada per la  llarga experiència, es comptabilitza el número de cops necessaris per clavar 10 


cm del tub en el seu avançament en el sòl, per mitjà de la caiguda lliure sobre ell mateix d’una 


massa de 115 Kg de pes. Aquesta copeja en cadència aproximada de 50 a 60 cops per minut i 


amb  una  alçada  constant  regulada  de  caiguda  de  40  cm,  obtenint‐se  així,  dades  sobre  la 


resistència del sòl en els punts d’assaigs, per mitjà d’un registre continu de la  penetració en el 


seu número de cops. 


 


Al mateix  temps va  recollint‐se, a  la sabata de clavar  (tub  inicial), un  testimoni continu amb 


mostres alterades i recuperació relativa que s’identifica visualment. Les mostres més vàlides i 
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representatives  van  ser  analitzades  al  nostre  laboratori  “Labotest”  per  tal  d’obtenir  dades 


significatives.  


 


 


 


El número de cops   del PD‐TAENZER per cada 10 cm està correlacionat empíricament amb el 


copeig  N  obtingut  amb  el  SPT  (Standard  Penetration  Test),  expressant‐se  aquesta    relació 


mitjançant l’equació: 


 


N = K ∙ Nl 


 


essent K un coeficient variable entre 0,8 i 1,2, segons el tipus de terreny i profunditat  que es 


consideri. Per  terrenys granulars  i cotes  superficials   es  fa  servir el valor màxim de 1,2  i per 


terrenys argilosos i profunds, el mínim de 0,8. 


 


A  les parets dels sondeigs s’han  realitzat un  total de 3 assaigs “in situ” amb el pressiòmetre 


TEXAM. 


 


2.2. Assaigs SPT  


 


A  l’interior dels sondeigs mecànics a percussió, a mesura que aquests es perforaven  i, prèvia 


neteja  del  seu  fons,  s’han  efectuat  un  total  de  3  assaigs  SPT  (Standard  Penetration  Test), 


consistents en la penetració d’un agafamostres normalitzat, mitjançant la caiguda d’una massa 


de 63,5 Kg de pes des d’una alçada de 76 cm. 


 


La  penetració  s’efectua  amb  quatre  trams  de  15  cm  cadascun,  denominant‐se  valor N  a  la 


suma dels cops dels dos trams intermitjos. 


 


 


2.3. Assaigs pressiomètrics  
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Finalment, una vegada acabat el sondeig a percussió  (Gener de 2017), a  l’interior del mateix 


s’ha realitzat 2 assaig pressiomètric tipus Menard, mitjançant una sonda cilíndrica de làmines 


metàl∙liques de 60 mm de diàmetre, segons la normativa vigent (NF P 94‐110‐1). Aquest assaig 


permet  obtenir  les  característiques  del  sòls,  referents  a  la  seva  deformabilitat  (mòdul 


pressiomètric) i les característiques resistents (pressió límit). 


 


L’assaig consisteix en la introducció d’un camp radial de pressions mitjançant l’aplicació d’una 


pressió  hidràulica  que  reomple  completament  la  perforació.  Es  genera  una  dilatació  de  la 


sonda, mitjançant un gas, contra les parets del sondeigs i es mesura la deformació volumètrica 


del terreny, en sentit horitzontal, fins arribar a ruptura. 


 


El pressiòmetre Menard es troba constituït per tres elements: 


 Controlador de pressió‐volum o CPV. 


 Tubs de connexió. 


 La sonda de mesura. 


 


La C.P.V es troba plena d’aigua i connectada a la sonda amb un sistema estanc de connexió. La 


impulsió de l’aigua cap a la sonda es realitza amb gas comprimit. La C.P.V es troba connectada 


amb  els  elements  de mesura  (manòmetres  de  lectura  de  pressió  d’aigua  i  gas,  el  visor  de 


lectura de deformacions volumètriques), que a  la mateixa vegada es  troba   connectada amb 


una  C.P.U. que registra tant les variacions de volum com de pressions. Aquesta C.P.U presenta 


una targeta magnètica on es registren i emmagatzemen tots els assaigs realitzats al camp. 


 


 


3.‐ CONTEXT  GEOLÒGIC  


 


Des  del  punt  de  vista  geològic,  la  nostra  zona  d’estudi  es  troba  situada  sobre  la Depressió 


Central Catalana, a prop del seu marge oriental, on es localitza la Serralada Pre‐litoral. 


 


Aquesta  Depressió  Central  Catalana,  déu  el  seu  origen  a  l’orogènia  alpina,  i,  més 


concretament, a la seva etapa distensiva, d’edat Neògena, que va generar un conjunt de grans 
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conques on, posteriorment  i degut a  les  successives  transgressions  i  regressions marines, es 


van dipositar grans espessors de materials Terciaris. 


 


L’àrea d’estudi es troba dins dels marges d’aquesta  fossa sedimentària, sobre  la qual, es van 


dipositar materials de  tipus marí en  transició a continental, marcant una clara variació de  la 


paleobatimetria de la zona d’estudi. 


 


Aquestes variacions del nivell base  tenen el  seu  reflex en  les unitats  litològiques presents a 


l’àrea d’estudi, passant de materials marins  (margues grises) a materials de  transició  (argiles 


margoses ocres amb intercalacions de nivells de guix). Cal remarcar que a les parts més distals 


d’aquesta conca es localitzen grans dipòsits de materials detrítics (gresos i conglomerats). 


 


 


 


Sobre aquests materials Terciaris, marcant una  clara discontinuïtat, observable en el  relleus 


circumdants  a  l’àrea  d’estudi,  es  van  dipositar  els materials Quaternaris. Aquests materials 


presenten una composició  litològica molt heterogènia degut a  la gran diversitat de processos 


sedimentològics que donaren lloc a la seva formació. 


 


No  obstant,  el  nostre  sector  d’estudi,  es  localitza  en  una  zona  topogràficament  deprimida 


respecte  als  relleus més  propers,  degut  a  això,  els  processos  sedimentològics  són  de  tipus 


al∙luvial‐fluvial  i,  per  tant,  els materials  dipositats  presenten  una  clara  component  detrítica 


(graves, gravetes i còdols) amb intercalacions de nivells cohesius. 


 


Donat el context geomorfològic de la zona d’estudi: 


 


- Relleus abruptes de materials Terciaris molt impermeables, 


- dipòsits Quaternaris de clara composició detrítica, 


 


és més que probable que apareguin circulacions  i acumulacions d’aigua en el contacte entre 


els materials Terciaris i Quaternaris. 
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Figura 1. Mapa geològic que engloba la zona d’estudi. 


 


 


4.‐ EMPLAÇAMENT 


 


 


 


 


 


El solar objecte d’estudi se situa entre el carrer de  l’Onze de Setembre  i el Raval del Carme, 


dins del terme municipal de Les Borges Blanques (veure Figura 2), situant‐se els sondeigs tal i 


com es mostra en el plànol adjunt (veure annex) i Figura 3. 
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Figura 2. Situació geogràfica de l’àrea d’estudi. 


 


Aquest  terreny  presenta  una  topografia  molt  regular  trobant‐se  el  terreny  ja  excavat  i  amb  la 


fonamentació  feta,  per  tant,  cal  assenyalar  que  entre  les  embocadures  dels  sondeigs  existeixen 


diferències topogràfiques de l’ordre de centímetres. 


 


 


Figura 3. Localització aproximada dels sondeigs realitzats a l’àrea d’estudi. 
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5‐.‐ LITOLOGIA  I  CARACTERÍSTIQUES  GEOTÈCNIQUES 


 


Degut a que el solar ja es troba excavat trobem directament la Unitat Terciària. 


 


5.1. Unitat Terciària 


 


 


 La Unitat  Terciària  es  troba  constituïda  per  argiles margoses‐argil∙lites marró  vermelloses, marró 


verdoses a marró violàcies  amb intercalacions de nivells de gresos de gra fi a mig marró grisencs. 


 
Cal  destacar  que  aquests  materials,  per  exposició  continuada  als  agents  atmosfèrics,  pateixen 


processos  de meteorització  que  redueixen  considerablement  les  seves  característiques  resistents, 


cohesives i friccionals. 


 


En base al context geològic de la zona i a la nostra informació d’arxiu, aquesta unitat podria presentar 


espessors  superiors  a  la  desena  de  metres  augmentant  o  mantenint  les  seves  característiques 


resistents en profunditat. 


 


Assaig 
Terciàri  


Classificació USCS CL
Granulometria, T0.08 [%] 98.5 
Humitat natural, w [%] 17,2 
Límit líquit, L.P. [%] 29.8 


Índex de plasticitat I.P. [%] 16.0 


Densitat humida  [Tn/m3]  1.86 


Assaigs SPT,NSPT (nº de cops por 30 cm) 65 – Rbg. 
Cohesió, c [Kg/cm2] 0.45 


Ángle de fregament intern,  [o]  31 
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6.‐ NIVELL  FREÀTIC 


 


Durant  l’execució  dels  sondeigs  (Gener  de  2017),  no  es  va  detectar  la  presència  d’aigua  fins  a  la 


fondària màxima assolida en els punts investigats. 


 


No  obstant,  en  èpoques  d’intensa  infiltració  no  es  descarta  la  presència  de  circulacions  d’aigua 


temporals a través dels trams  permeables o dels límits estratigràfics. 


 


 


 


 


 


 


7.‐ CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS  


 


7.1. Introducción 


 


  La fonamentació es troba resolta de manera superficial a  la unitat del substrat terciàri, tal  i 


com proposava en l’estudi geotècnic 15102/04/07 S.L.P. Amb un valor de treball admissible de: 


 


 


qa= 3,5 Kg/cm2 


 


Amb  uns  assentaments  inferiors  als  admissibles  d’una  polzada  (W<  2,5  cm.)  per  fonamentacions 


superficials d’ample B=2,0 m. 


 


  Degut a que a canviat el projecte i les carregues es concentren, aquestes superen la capacitat 


del  terreny,  per  lo  tant  es  proposa  la  realització  de  una  fonamentació  profunda  per medi  dels 


micropilots. 
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7.2. Estudio fonamentació profunda. Micropilots 


 


a) Cota i tipologia de la fonamentació. 


 


Aquests  elements  de  fonamentació  profunda,    es  tenen  que  encastar  a  la  unitat  substrat 


terciari, que apareixen superficialment. 


 


b) Adherència micropilot‐terreny.   


 


Pel disseny d’aquests elements de fonamentació profunda, es podran aplicar els següents 


valors d’ adherència micropilot‐terreny per les diferents unitats detectades: 


 


 


 


 


 


 


 (*)
AQUESTS VALORS NO ES TROBEN AFECTATS PER CAP COEFICIENT DE SEGURETAT. 


 


c) Observacions 


 


Per a l’execució d’aquesta tipologia de fonamentació, caldrà tenir en compte que el substrat 


Terciari presenta una elevada resistència a ser perforat. Per  lo qual, es recomana utilitzar eines de 


perforació de elevada resistència. 


 


 


Considerant un micropilot de diàmetre 175 mm, una  llargada de 6 m amb una  injecció tipus IGU,  la 


capacitat portant d’aquest micropilot seria de 30 Tn. 


 


 


 


ADHERÈNCIA MICROPILÓ‐TERRENY, rf,lim
(*)


 


UNITAT  INJECCIÓ IGU  INJECCIÓ IR  INJECCIO IRS 


Unitat Terciària  1.8 Kg/cm2  2.3 Kg/cm2 2.8 Kg/cm2  
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Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes vegades presenta, inclòs en zones 


o àrees molt pròximes als punts d’assaigs, si es detecta alguna discordança, varietat o dubte respecte  


a  les dades d’aquest  informe, durant el procés d’excavació  i/o de  fonamentació, els  indiquem que 


estem a la seva disposició per qualsevol consulta o ampliació de l’estudi. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8.‐ ANEJO  DE  CÁLCULO  


 


 


8.1. Cimentaciones superficiales 


 


10.1.1. Cálculo  de la tensión admisble de una cimentación superficial 


 


A partir de la fórmula  propuesta por Brinch Hansen (1970): 
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'······
2


1
········  idsNBidsNqidsNcq qqqqocccch   


Donde: 


dc, dq, d = coeficientes o factores de influencia que dependen de la profundidad del plano inferior de 


la zapata. 


sc, sq, s = factores de influencia que dependen de la forma en planta de la zapata. 


ic, iq, i = factores de influencia que dependen de la inclinación de la carga. 


 


‐ Factores de corrección debidos a la influencia de la profundidad de la cimentación 


 


Tiene  en  cuenta  el  terreno  situado  por  encima  de  la  cota  de  cimentación  y  que  sería  necesario 


movilizar en el caso de que tuviera lugar un hundimiento de cimiento.  


 


Para tener en cuenta este efecto, se emplea un coeficiente de corrección dc, a aplicar al término de 


cohesión,  función  de  la  relación  profundidad/ancho  de  la  cimentación  definido  por  la  siguiente 


expresión (Blanco, 1997): 


'35'01
B


D
dc   


Donde:  


D = espesor de terreno por encima de  la base de  la zapata que no va a modificar sus características 


resistentes en el tiempo. 


 


Usualmente,  los  factores  correspondientes  a  los  términos  de  densidad  y  de  sobrecarga  pueden 


considerarse la unidad (d=1, dq = 1). 


 


‐ Factores de corrección debidos a la influencia de la forma de la cimentación 


 


En general la tensión de hundimiento de una zapata circular o cuadrada resulta mayor que la de una 


zapata  indefinida. El efecto de  la  forma del  cimiento  se  tiene en  cuenta mediante  los  factores de 


corrección que a continuación se indican (Ministerio de Fomento y CSIC, 2001): 


 


 Término Nc: 
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 sc = 1’20, para zapata circular 


 
L


B
0'21  sc  , para zapata rectangular de ancho B y longitud L en planta 


 


 Término Nq: 
 


 sq = 1’20, para zapata circular 


 
L


B
tan '··5'11  sq  , para zapata rectangular 


 


 Término N: 
 


 S = 0’60, para zapata circular 


 
L


B
1'01  s  , para zapata rectangular 


 


‐ Factores de corrección debidos a la Influencia de la excentricidad de la cimentación 


 


Los coeficientes a aplicar por efecto de la existencia de componentes horizontales de cargas sobre la 


zapata son (Ministerio de Fomento y CSIC, 2001): 


 


 Término Nq: 
 


iq = (1‐0’7∙tanB)3∙(1‐ tanL) 


 


 Término Nc: 
 


1


1·
  ic 






q


qq


N


Ni
; para ’=0:   


··
11·5'0 ic 














cLB


H
 


 Término N�: 
 


i = (1‐tanB)3∙(1‐ tanL) 


Donde: 


B, L = ángulos de desviación de la carga respecto a la vertical. 


 


TENSIÓN DE HUNDIMIENTO EN CONDICIONES SIN DRENAJE 
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El  cálculo  sin  drenaje  se  efectúa  en  tensiones  totales,  adoptando  (φ=0,  c=Su),  donde  Su  es  la 


resistencia al corte sin drenaje del terreno. 


 


Para una carga en faja los factores de capacidad de carga adoptan los siguientes valores: 


 


 Nq (�=0) = 1 


 Nc (�=0) = 5,14 


 N� (f=0) = 0 


 


En consecuencia, la tensión de hundimiento total resulta: 


 


DSqNSq uocuh ··14'5·   


 


Donde: 


: es la densidad aparente del terreno situado por encima de la base de la cimentación. 


D: es la profundidad de la base del cimiento. 


 


Aplicando  los  factores de corrección anteriores,  la expresión general de  la  tensión de hundimiento 


total bruta en condiciones sin drenaje resultará: 


 


isDSidsq uccch ·······14'5   


 


 


 


 


 


 


 


TENSIÓN DE HUNDIMIENTO EN CONDICIONES DRENADAS 


 


 


La  expresión  básica  de  la  tensión  de  hundimiento  efectiva  bruta  para  una  carga  en  faja  (zapata 


corrida indefinida), es: 
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NBNqNcq qoch '·'··
2


1
·''·'   


 


Donde  los  factores  de  capacidad  de  carga  tienen  el  mismo  significado  que  en  los  apartados 


anteriores y los parámetros de resistencia al corte (c’, �’) vienen expresados en tensiones efectivas. 


 


La densidad o peso específico ’’ a  introducir en  la  formulación analítica  será el que  represente el 


estado de tensiones efectivas por debajo del cimiento: 


 


 El peso específico aparente, ap, si el nivel  freático se encuentra a una profundidad 


mayor que 1’5B bajo el plano de cimentación. 


 


 El peso específico sumergido, ', si el nivel freático está situado en o por encima del 


plano de cimentación. 


 


 Un  peso  específico  intermedio,  interpolable  linealmente,  si  el  nivel  freático  está 


comprendido entre los indicados anteriormente. 


 


 Si existiera un  flujo de agua ascendente, de gradiente  Iv, que afectara al plano de 


cimentación, el peso específico de cálculo será: 


 


’’ =' – Iv∙ w 


donde: 


' = Peso específico sumergido del terreno 


w = Peso específico del agua 


Iv = Gradiente vertical medio en la zona de espesor 1’5B bajo el plano de cimentación. 


 


Finalmente, aplicando  los  factores de corrección pertinentes  la expresión general de  la  tensión de 


hundimiento total en condiciones con drenaje resultará: 


 


idsNBidsNqidsNcq qqqqocccch ···'·'··
2


1
····'···'·'   
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TENSIÓN  ADMISIBLE 


 


La tensión admisible de una cimentación directa vendrá dada por la expresión: 


 


ooad q
)('


q
)(


 q 
F


netaq


F


netaq hh  


 


Donde F = 3 


 


 


8.1.2. Cálculo de asientos. Método elástico 


 


Este  este  método  consiste  en  suponer  que  el  suelo  corresponde  a  un  semiespacio  elástico, 


homogéneo  e  isótropo  con módulo  de  elasticidad  E  y  coeficiente  de  Poisson    (semiespacio  de 


Boussinesq, 1876 y 1885), para el que existen numerosas soluciones matemáticas ya resueltas, tanto 


sobre distribución de tensiones, como de deformaciones y asientos en superficie. 


 


Unos de los casos más comunes sería el de un rectángulo con carga uniforme, para el que se expone 


la siguiente solución para el cálculo de los asientos en superficie. 


 


 
E


-1q·B· 2
KS   


 


Donde: 


S = Asiento total de la cimentación 


q = Presión neta aplicada 


B =  Ancho de cimentación 


 =  Coeficiente de Poisson 


E =  Módulo de deformación 


K =  Coeficiente de forma que aparece tabulado en la tabla 1 


 


Taula 1.‐ Valores del coeficiente K. 
Cogido de Blanco (1997). 
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8.2. Càlcul fonamentació profunda mitjançant micropilots 


 


Segons la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras, pel càlcul de la 


càrrega d’enfonsament d’un micropiló es consideraran dos casos: 


 


1) No es pot considerar la resistència per punta: 


Rc,d= Rfc,d = AL∙rfc,d 


 


2) Si es pot considerar la resistència per punta: 


Rc,d= Rfc,d + Rp,d 


 
On: 
Rfc,d = resistència per fuste en front a esforços de compressió. 


rfc,d =  fregament unitari per fuste en front esforços de compressió. 


AL = àrea lateral del micropiló. S’haurà de determinar a partir del diàmetre nominal, D ( que 


el diàmetre de perforació). 


 


Per poder considerar  la resistència per punta s’haurà de verificar a  la zona d’influència de  la punta 


(semisuma de la zona activa inferior, 3D, y de la zona passiva superior, 6D) que en: 
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- Sòls granulars, l’ índex N del SPT és superior a 30 (compacitat densa a molt densa). 


- Sòls cohesius,  la resistència a compressió serà superior a 100 KPa (consistències fermes, 


molt fermes i dures). 


- La longitud d’encastament serà superior o igual 6D nominals, mesurats des del plànol de 


la punta. 


 


 


 


 


 


 


 


▪ Obtenció de la resistència unitària per fuste 


 


‐ Mètode teòric: 


 


El fregament per fuste a una determinada fondària z, es podrà obtenir como: 


 


 


 


On: 


z =  fondària, mesurada verticalment des de la superfície del terreny. 


c’ = cohesió efectiva del terreny natural a la fondària z. 


 = angle de fregament en el contacte terreny‐fuste, a la fondària z, = KT∙’ , on KT  és un valor comprés 


entre 2/3≤KT≤1. 


’H  (z)  =  pressió  horitzontal  efectiva  del  terreny  a  la  fondària  z.    Es  determinarà  com  s’indica  a 


continuació segons el tipus d’injecció: 


 


  ‐ Injeccions tipus IR ó IRS, per a fondàries superiors a 5 m: 


 


   


‐ Resta del casos: 
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             On:  


  ’V(z) =  pressió vertical efectiva del terreny a la fondària z. 


Pi  =    pressió  d’injecció  que  es  considerarà   0  en micropilons  tipus  IR  i  IRS  amb  registres  de 


pressions d’injecció, per a zones de fuste que es trobin a una fondària superior a 5 m. 


  Ko = coeficient d’empenta en repòs. 


 


‐ Situacions a curt termini 


Pel  cas  de micropilons  en  contacte  amb  sòls  argilosos  saturats  i  per  l’anàlisi  de  situacions  a  curt 


termini, el fregament unitari per fuste s’obtindrà: 


    rc,d = SU/FCU 


 


On: 


SU =  resistència al tall sense drenatge del terreny a una fondària z. 


FCU = coeficient de minoració, que es pot considerar un valor de FCU=0,90 FC, veure taula 1:  


Taula 1.  Coeficients FC, F 


 


 


 


‐ Correlacions empíriques 


 


Utilitzant correlacions empíriques, el fregament unitari s’obté a partir de l’expressió: 
 


rfc,d = rf,lim / Fr 


On: 


rfc,d =  fregament unitari per fuste en front esforços de compressió. 


rf, lim =  fregament unitari límit per fuste que pot obtenir‐se a partir de la figura 1. 


Fr  =  coeficient  de  minoració,  que  té  en  compte  la  durada  de  la  funció  estructural  dels 


micropilons (veure taula 2): 


 


            Taula 2. Coeficient Fr 
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Figura 1.  Fregament unitari límit per fuste obtingut a partir dels valors de compressió simple, N del 


SPT i la pressió límit. 


 


 


 


▪ Obtenció de la resistència unitària per punta 


 


En el  cas de que es  consideri  la  resistència per punta,  s’adoptarà  com  valor màxim un 15% de  la 


resistència de càlcul per fuste en front a esforços de compressió: 


 


Rp,d  ≤ 0,15 Rfc,d 


On: 


Rp,d  = resistència de càlcul per punta 


Rfc,d = resistència de càlcul per fuste en front a esforços de compressió. 
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ESTE INFORME SE  EMITE  BAJO  LAS CLÁUSULAS  SIGUIENTES: 


 


1.-  Como tal se considera Documento confidencial, tanto en su redacción como en su contenido, en consecuencia: 


 


M. del S. LOSAN S.A. no facilitará información relativa a este informe, ni total, ni parcial a terceras personas, físicas o jurídicas, 


salvo autorización expresa de la Propiedad o en los casos previstos por las leyes. 


 


2.-  No está autorizada la reproducción total o parcial de los datos contenidos en este INFORME, si no es para el uso del propio 


Propietario o de los Técnicos responsables. 


 


3.-  La columna litológica de cada sondeo suministra información localizada solamente en la vertical del propio sondeo, y en el 


momento en que se efectúa la investigación. 


 


4.-  M. del S. LOSAN S.A. emplea, para la realización de los sondeos los ensayos y pruebas, el personal y los medios 


adecuados en cada caso, no aceptando más responsabilidades ni obligaciones que las que completan a los trabajos 


específicamente encargados. 


 


5.- Las mediciones del nivel freático, si existen, quedan siempre referidas al día en que se han efectuado, y al propio sondeo 


donde se ha realizado cuyo número y posición figuran en el INFORME. 


 


6.- M. del S. LOSAN S.A. no se hace responsable de posibles daños a conducciones ó instalaciones de agua, gas, teléfono, 


electricidad, desagües, albañales, ..., que no se nos hubieran indicado con anterioridad mediante planos con acotaciones 


precisas de dichas instalaciones en su posicionamiento subterráneo ó exterior. 
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DECRET 89/2010 


REAL DECRETO 105/2008 


Obra:


Situació:


Municipi :


       Volum


    Terres d'excavació Codificació residus LER (m
3
) (tones/m


3
) (tones)


Ordre MAM/304/2002


grava i sorra compacta 10,00 2,0 20


grava i sorra solta 0,00 1,7 0


argiles 0,00 2,1 0


terra vegetal 0,00 1,7 0


pedraplé 0,00 1,8 0


terres contaminades 170503 0,00 1,8 0


altres 0,00 1,0 0


10 m
3


20 t 12 m
3


no no si


   Superfície construïda 700,00 m
2


Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent


Ordre MAM/304/2002 (tones/m
2
) (tones) (m


3
/m


2
) (m


3
)


   sobrants d'execució 0,086 60,120 0,090 62,699


obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 25,644 0,041 28,493


formigó 170101 0,036 25,525 0,026 18,232


petris barrejats 170107 0,008 5,502 0,012 8,260


guixos 170802 0,004 2,749 0,010 6,804


altres 0,001 0,700 0,001 0,910


   embalatges 0,004 2,987 0,029 19,970


fustes 170201 0,001 0,845 0,005 3,150


plàstics 170203 0,002 1,106 0,010 7,248


paper i cartró 170904 0,001 0,581 0,012 8,313


metalls 170407 0,001 0,455 0,002 1,259


0,090 63,11 t 0,118 m
3


formigóns, fàbrica, petris


fustes


plàstics


paper i cartró


metalls


altres


guix


Totals 9,10 m
3


m
3


m
3
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m
3


1,40


2,44


15,47


2,71


5,03


5,80


6,80


38,6734,90


0,390,35


0,352,00 1,55


3,37


0,46


Total residu edificació 


Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m
3


1,05


82,67


tancaments   acabats 


IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 


AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 


Comarca :


C/RABAL DEL CARME 133


LES BORGES BLANQUES


ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES


LES GARRIGUES


   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)


   Total  excavació


0


    Pes 


2,82


0,46


0


0


    Volum aparent    Densitat real


0


29,31


   Destí de les terres i materials d'excavació


mateixa obra


no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 


altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 


pugui ser acreditat


En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 


portades a abocador


12


0


0


reutilització


altra obra


   Residus de construcció totals 


fonaments/estructura   


 abocador


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova


codificació


tipus


quantitats


pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 


Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 


construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 


residus de la construcció 


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







si


si


si


-


-


-


si


si


si


-


-


-


 Excavació / Mov. terres Volum  


 m
3
  (+20%)


terra vegetal 0


graves/ sorres/ pedraplé 12


argiles 0


altres 0


terres contaminades 0


Total 12


R.D. 105/2008 tones Projecte


Formigó 80 25,52


Maons, teules i ceràmics 40 25,64


Metalls 2 0,46


Fusta 1 0,84


Vidres 1 inapreciable


Plàstics 0,5 1,11


Paper i cartró 0,5 0,58


Especials* inapreciable inapreciable


Contenidor per Formigó no si


Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no


Contenidor per Metalls no si


Contenidor per Fustes no no


Contenidor per Plàstics si si


No especials Contenidor per Vidre no no


Contenidor per Paper i cartró si si


Contenidor per Guixos i altres no especials no no


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


 Per portar a l'abocador


2
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0,00


projecte*


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                                                                          


no especial


especial


no


no


no


0,00 0,00 12,00


no especial


inert


si


no


si no 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


* 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.


0,00 0,00


0,00


0,00


12,00


0,00


0,00 0,00


0,00


4.-


inert


R.D. 105/2008


no


no especial


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


5.-


minimització


MINIMITZACIÓ


gestió dins obra


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 ...


 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents


5.-


6.-


Terres


6.-


GESTIÓ (obra)


Reutilizació


0,00 0,00


1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 


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


1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus


si


tipus de residu


no especial


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


0,00


a la mateixa obra a altra autoritzada


4.-


cal separar 


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova







-


-si


si


tipus de residu


RUNES CONSTRUCCIÓ


S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :


12,00


       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00


       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00


       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00


       Contenidors  de 5 m
3
 per cada tipus de residu 1


       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00


       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00


 RESIDU Volum  


Excavació  m
3
  (+20%) 12,00 €/m


3
5,00 €/m


3
5,00 €/m


3
70,00 €/m


3


Terres 12,00


Terres contaminades 0,00


Construcció  m
3
  (+35%) 4,00 €/m


3
15,00 €/m


3


Formigó 24,61


Maons, teules i ceràmics 38,47


Petris barrejats 11,15


Metalls 1,70


Fusta 4,25


Vidres inapreciable


Plàstics 9,78


Paper i cartró 11,22


Guixos i altres no especials 10,41


Perillosos Especials inapreciable


Elements Auxiliars


€


m
3


tones


euros


3
 /


 6
  
R


E
S
ID


U
S
  
O


b
ra


 N
o


v
a


  
  
  
  
O


fi
c


in
a


 C
o


n
su


lt
o


ra
 T


è
c


n
ic


a
. 
C


o
l·
le


g
i 
d


’A
rq


u
it
e


c
te


s 
d


e
 C


a
ta


lu
n


y
a


  
  
fe


b
re


r 
d


e
 2


0
1
1
. 
V


4
  
  
( 


F
o


n
t:


 "G
u


ia
 d


'a
p


lic
a


c
ió


 d
e


l 
D


e
c


re
t 


2
0
1
/1


9
9
4
 -


 P
ro


g
ra


m
a


 L
IF


E
- 


IT
E
C


"
 )


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


El pressupost de la gestió de residus és de :


-


123,07


-192,33


100


-


-


167,27


39,14


1.259,46 100,00


576,98


- 0,00-


-


100


108,11


6,80


Transport                                                                


E-626.99


adreça


ROMÀ


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


Obra nova


GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:


117,41


gestió fora obra


Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3


20,40


44,89


--


-


0,00


-


-


Costos*


Classificació          


Gestor terres: entre 5-15 €/m
3


-


Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3


Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3


**   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 


Valoritzador / Abocador          


*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents


(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)


-


runa brutaruna neta


*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)


Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3


gestor


Especials**: nº transports a 200 €/ transport


Matxucadora de petris


1.827,30


Casetes d'emmagatzematge


- 100


100


-


200


415,39


100


297,39 944,24


-


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


295,36


Compactadores


Transport: entre 5-8 €/m
3 
(mínim 100 €)


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


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     


PRESSUPOST


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


 Instal·lacions de valorització


pressupost


98,45


- 100


134,66


-


3.484,32El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :


92,67


81,44El pes dels residus és de :


1.000,00


El volum de residus aparent és de :


codi del gestor


PARTIDA BELLFORT







1


1


2


unitats 1 1


-


si


A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :


si


si


-


-


-


-


4
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Contenidor 9 m
3 


. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta


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.


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


Compactadores


Matxucadora de petris


Casetes d'emmagatzematge


Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus


             Bidó 200 L
 
.Apte per residus especials


Contenidor 5 m
3 


. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls


Estudi de Seguretat i Salut


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.                                                


unitats


unitats


unitats


unitats


Contenidor 5 m
3 


. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta


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


Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:


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


documentació gràfica


ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova


CONTENIDOR 9 M 3


CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3


CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L


CONTENIDOR 5 M 3







Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.


tècniques


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
plec de condicions
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 


determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 


Propietat.







Total excavació 20,00 tones tones


Total construcció 63,11 tones % tones


   Càlcul de la fiança


Residus de excavació * 18,00 tones 11 euros


Residus de construcció * 63,00 tones 11 euros


tones


euros


* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)


PES TOTAL DELS RESIDUS


693,00euros/ tona


Previsió inicial del Estudi Percentatge de 


reducció per 


minimització


Previsió final del Estudi


300,51


Total fiança 993,51


81
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     


euros/ tona


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 un percentatge del:


Obra nova


L'Ajuntament 


d'/de


LES BORGES BLANQUES


Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 


de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 


s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :


18,33


63,11


FIANÇA


FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010


0,00


fiança







ZONA D'ABASSEGAMENT


DE MATERIALS
ZONA DE GESTIÓ DE


RESIDUS


PETRIS


PAPER


PLÀSTIC


METALL


ESPECIAL



http://www.pdffactory.com
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F I T X A  D � A P L I C A C I Ó  D E  L A  N O R M A  N C S E - 0 2  
n o r m a  d e  c o n s t r u c c i ó  s i s m o r e s i s t e n t  


EDIFICIS  
n o v a  c o n s t r u c c i ó  


 


  1/1 


  


 
I D EN T IF IC AC IÓ  D E L � E D IF IC I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 


 


C AR AC TE R Í ST IQ U E S D E  LA C ON S T R U C C IÓ  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l�edifici en funció 


de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 


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


 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d�un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 


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


 


Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d�acord a l�annex I de l�NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   


Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d�importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 


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


 


C =
30


e·C ii =  


Coeficient d�amplificació del terreny S      
 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 


Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g


ab  � 0,1) · (1 � 
25,1
C ) 


 Coeficient de risc  
Edificis d�importància 
normal  = 1,0 
Edificis d�importància 
especial  = 1,3 


 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  


 


 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  


Tipus d�estructura: (1) (4) (5)  
 


C R I TE R I S  D � AP LI C AC I Ó D E  L A N OR M A 
Edificis d�importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  


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


0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   


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


 
- Es disposi d�una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 


les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 


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


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


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


Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 


 


 ÉS D�APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 


 


 


  Data    L�arquitecte/a 
 
 
 
 


Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 


màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s�executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 


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


4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l�alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l�alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d�estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L�existència d�una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 


l�estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d�acord als 
comentaris de l�NCSE-02 C.1.2.3). 
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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


PROJECTE REFÓS D’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES 


RESUM GENERAL 


CONTINGUT DEL PRESENT PROJECTE REFOS 


PROJECTE CONSTRUCTIU 


El present document refon els projectes següents:  


- Projecte executiu parcial d’estrubtura tancament i coberta (Jordi Casals, arquitecte) 


- Projecte executiu parcial de divisions interiors i acabats i mobiliari (Lluís Guasch arquitecte) 


- Projecte executiu parcial d’instal·lacions (Garriga enginyers). 


Altrament s’han introduït les esmenes corresponents a l’informe emès per la direcció de Serveis (Servis Tècnics) del 
Departament de Cultura; a part de les esmenes puntuals objecte de l’informe, el document incorpora un annex 
d’urbanització per permetre la modalitat de gestió que es consideri mésescaient en el moment d’execurar el projecte. 


1 MEMÒRIA I ANNEXES 
1.1 MEMÒRIA ARQUITECTURA 
1.2 MEMÒRIA ESTRUCTURA I TANCAMENTS 
1.3 MEMÒRIA ACABATS INTERIORS 
1.4 MEMÒRIA INSTAL·LACIONS 
1.5 MEMÒRIA MOBILIARI 
1.6 MEMÒRIA URBANITZACIÓ 


  
2 PLECS DE CONDICIONS 


2.1 PLECS DE CONDICIONS 
  


3 PRESSUPOSTOS 
3.1 QUADRE DE PREUS I PRESSUPOST OBRA CIVIL 
3.2 PRESSUPOST ANNEX URBANITZACIÓ 


  
4 PLÀNOLS 


4.1 PLÀNOLS ARQUITECTURA 
4.2 PLÀNOLS ESTRUCTURA I TANCAMENTS 
4.3 PLÀNOLS ACABATS INTERIORS 
4.4 PLÀNOLS INSTAL·LACIONS 
4.5 PLÀNOLS MOBILIARI 
4.6 PLÀNOL ANNEX URBANITZACIÓ 


  
5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  


 


 


 







 


PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – MEMORIA GENERAL 2


Continguts principals del projecte (apartats inclosos al projecte basic, resumits) 


Descripció de l’equipament 


En planta baixa s'hi emplaça la part del programa vinculat a l'ús públic, facilitant-ne l'accés i la seva funcionalitat, així com la 
resta de programa d’ús intern per a la gestió de l’arxiu, recepció de documentació, tria, classificació, tractament i resta de 
treball d’arxiver. L'organització de l'edifici segrega les circulacions internes de les dels visitants, confluint en aquells punts de 
recepció que graviten al centre de l’equipament i que permeten un òptim funcionament. 
 
Des de l’òptica dels seus residents, els documents que ha de custodiar, l’ACG configura els espais en funció del que 
anomenem la "ruta del llibre". Aquesta ruta es formalitza d'acord al protocol que han de seguir els documents per poder ser 
degudament arxivats: recepció, desinsectació, tria, classificació i arxiu. 
 
Un cop materialitzats els treballs previs, els documents seran arxivats al volum superior, un gran contenidor que es projecta 
més enllà dels límits de la planta baixa, fet que li atorga una representativitat que reconeix la seva importància i singularitat. 
Aquest volum, que gravita sobre la planta baixa, genera un gran vol que emfatitza l'accés públic a l'edifici, alhora que actua 
com a protecció solar per evitar l'entrada de llum directa a les sales de la planta baixa.  
 
Des d’aquest punt d’entrada, que desemboca al vestíbul principal de l’Arxiu, s’accedeix de forma directa al conjunt d’espais 
concebuts per a un ús públic, no estrictament vinculats a l’activitat de l’equipament, tals com la sala polivalent, amb destí 
d’albergar-hi actes varis i exposicions, una sala de reunions de compartimentació flexible que permeti sumar la seva 
superfície a la polivalent, amb el fi de crear un espai de més dimensió per fer front a activitats amb majors requeriments 
dimensionals i/o d’ocupació, així com un despatx-sala de reunions de menor superfície per acollir trobades de caire més 
reduït i quotidià. Un nucli de banys i d’emmagatzematge dóna servei directe a aquests espais. Una solució de pati anglès 
permet il·luminar el conjunt polivalent, alhora que separa el volum superior del llindar del vial lateral. 
 
Al centre de gravetat de la planta baixa s’hi ubica la sala de consulta de l’Arxiu, peça frontera entre allò concebut per a l’ús 
obert, públic, i el propi del treball intern. La polivalència funcional amb la que es concep l’equipament ve establerta per una 
capacitat de compartimentació d’aquestes àrees sense que l’inactivitat d’una d’elles afecti a l’altra. 
 
Des del vestíbul general s’accedeix a l’espai de recepció pròpiament pels usuaris de l’arxiu, entenent com a tals els que 
tenen com a objectiu la consulta de documentació. Aquest espai està concebut amb una dimensió suficient per a que pugui 
acomplir amb les seves funcions de distribució i circulació, però que alhora permeti allotjar-hi peces de mobiliari al servei 
dels usuaris o per a exposar-hi novetats. 
 
Aquest espai de rebuda, juntament amb la resta d’espais per a la circulació longitudinal, formalitzen un eix frontera entre els 
espais servidors (banys, instal·lacions, magatzems, nucli de comunicacions vertical, office, magatzems i espais de 
tractament) i l’espai servit (sala de consulta, despatx direcció i sala de classificació/àrea tècnica). Els espais servidors, 
sense representativitat i menors requeriments d’il·luminació natural, s’emplacen de forma ordenada en forma de franja a la 
part posterior, contra el terreny, mentre que la resta d’espais nobles de treball es disposen amb relació directa amb 
l’exterior, confrontant directament amb la plaça. 
 
La planta baixa es perllonga per l’oest més enllà de la projecció del volum superior, que a l’igual com succeeix en l’extrem 
oposat, es busca separar-lo de l’alineació del vial i de les edificacions colindants, conferint major representativitat al volum 
de l’arxiu, alhora que l’entorn urbà esdevé més obert i permet oferir millors perspectives cap al nou equipament. Aquesta 
extensió de la planta configura una part coberta i altra de tancada, ambdues abraçades pel mur que delimita perimetralment 
la planta i que conté la topografia accidentada de l’entorn. L’espai obert correspon al pati per a l’accés dels vehicles que 
transporten material amb origen o destí l’Arxiu, desembocant al moll de descàrrega / magatzem de recepció. Es tracta doncs 
d’un punt d’accés de servei restringit als treballadors. 
 
El volum del contenidor d’arxius esdevé la coberta de la planta baixa, que a mode de caixa es disposa recolzada sobre el 
mínim nombre de suports que permeten alliberant la planta baixa de servituds estructurals, conferint-li major versatilitat i 
flexibilitat per fer front a futures noves configuracions i exigències programàtiques, establint alhora menor nombre 
d’interferències amb les preexistències estructurals edificades al solar.  
 
La contundència estructural amb la que cal fer front a aquests objectius congenia amb els requeriments dimensionals dels 
dipòsits i els derivats de les elevades càrregues que cal preveure per a l’emmagatzematge dels documents d’arxiu. Per fer-
hi front, allotjades dins les parets delimitadores dels dipòsits s’emplacen unes grans bigues en gelosia, la geometria de les 
quals permet un equilibri estructural natural entre parts volades i parts recolzades. 
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L'edifici, compacte i organitzat segons els requeriments exigibles a aquests equipaments, es concep sota les premisses de 
mínim manteniment i màxim ús, esdevenint un edifici que pot donar cabuda a altres activitats sense interferir en el correcte 
funcionament de l'Arxiu. 
 


Justificació urbanística 


 
Situació de la parcel·la: raval del Carme, 131 
Planejament a aplicar: modificació de les NNSS de planejament aprovada definitivament CTUL de 15 


de juny 2006 
Règim jurídic del sòl: Sòl Urbà Consolidat 
Qualificació urbanística: subzona 3d “antiga caserna de la Guàrdia Civil” 
Alçada màxima: 10,00 m (en el projecte 8,45 m) 
Nombre màx de plantes: PB+2 P pis+ sotacoberta (en el projecte PB+1P pis) 
Ús admès: Sociocultural. 
Ocupació màxima: 100% en PB i 80% en plantes pis (en projecte 61,68% i 52,08% respectivament) 
Superfície construïda: 1.292,98 m². 
 
De les dades anteriors, i resultant que les NN SS de planejament de les Borges Blanques NO fixen una edificació mínima es 
dedueix que la proposta s’adequa al planejament vigent en tots els seus extrems. 
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Quadre de superfícies 


(incorpora esmenes degudes a l’informe del Departamet de Cultura) 


 planta baixa 
sup 
construïda 577,64  


    sup útil 
1 sala d'actes   124,73 


17 vestíbul d'independència  9,21 
16 pas   84,67 
15 despatx independent  19,78 
14 lavabo 1   4,89 
14 lavabo 2   4,89 
4 restauració   38,87 
3 direcció   30,40 
2 sala de consulta   55,27 
7 magatzem   44,10 
8 desinsectació   17,76 
6 traster   9,28 
5 laboratori   5,74 


18 passadís    9,80 
9 office   11,72 


10 lavabo personal   12,16 
11 magatzem i neteja   11,37 
13 escala   11,14 
   total s útil 505,78 
     
     


 planta alta 
sup 
construïda 703,00  


    sup útil 
21 arxiu 1   117,47 
22 arxiu 2   117,41 
23 arxiu 3   135,65 
24 arxiu 4   117,47 
25  pas 1   6,25 
26  pas 2   14,49 
27  pas 3   23,30 
28  pas 4   1,83 
29 grans formats   23,69 
30 material fotogtàfic   21,54 
31 visualització   10,14 
   total s útil 589,24 


 


MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 


S’exposa a continuació la composició i les característiques bàsiques de les diferents tecnologies que intervenen en l’obra. 


Sistema Estructural 


Es tracta de la construcció d’un edifici de planta soterrani, planta baixa i planta pis amb una superfície en planta soterrani i 
baixa de 45x14,50 i de 37x20m en planta primera. 
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Té com a peculiaritat que la fonamentació, els pilars en una planta i els murs perimetrals ja estan executats amb la previsió 
d’un edifici plurifamiliar de PSOT + PB + 3PP. Aquests elements s’aprofitaran per suportar el primer forjat (terra planta 
baixa), format per forjat unidireccional de semibiguetes. Tanmateix, es construiran nous pilars i fonaments profunds per 
suportar la planta primera en la que es col·locarà l’arxiu, amb unes càrregues importants. La llum entre aquests nous pilars 
és de 9x11m aproximadament. 


L’estructura de planta primera i coberta està formada per una sèrie d’encavallades principals i d’arriostrament amb perfileria 
metàl·lica recolzada sobre els pilars de formigó. Aquestes encavallades tenen el cantell de tota la planta i permeten 
solucionar el vol de la caixa, d’uns 5m per la façana davantera i d’uns 3m per la façana posterior. 


Els forjats de suport de l’arxiu i la coberta se solucionen amb plaques alveolars de diferent cantell en funció de la càrrega a 
suportar. 


Esquema indicatiu de l’estructura sustentant dels dipòsits: 


 


Model anàlisi estructural 


Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials de rigidesa, formant les barres els elements que 
defineixen l’estructura: pilars, bigues, jous i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots el nusos  
considerant sis graus de llibertat i es crea una hipòtesis de indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el 
comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius entre els nusos del mateix. A efectes d’obtenció de 
sol:licitacions i comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 


HIPÒTESI DE CÀLCUL DELS FORJATS 
 Càrregues mortes Sobrecàrregues Solució forjat 
Forjat 1 1 kN/m2 15 kNm2 Plaques alveolars 30+10 (5,51 kN/m2) 
Forjat coberta 3 kN/m2 1 kN/m2 Plaques alveolars 25+5 (4,1 kN/m2) 
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Sistema envoltant 


Terres 


El terra de l’accés al magatzem es resoldrà amb una solera de formigó de 20 cm amb armat en parrilla superior i inferior, 
sobre una estesa de graves de 15 cm de gruix. L’acabat superficial serà lliscat amb pols de quars. Per tal d’evitar possibles 
filtracions del sòl cap a la solera, es disposarà una làmina de polietilè entre les graves i la solera. 


Façanes 


La part corresponent a la planta baixa és resolta mitjanaçant el tractament antivandàlic del formigó deixat vist. Aquest 
parament és trasdossat amb aïllament de llana de roca i envà de cartró-guix a les dependències habitables. 


La part corresponent a la planta primera, per mor de la seva condició estructural és resolta amb panell “in situ” compost per 
(de fora a dins) una planxa prelacada “miniona” muntada sobre perfils que encabeixen l’aïllament de llana de roca i la collen 
a una segona planxa perfilada d’acer galvanitzat que és l’element que se sublencta a l’estructura metal·lica. Tanca 
interiorment una superfície de cartró-guix muntada sobre perfileria ad hoc d’acer galvanitzat amb resistència al foc adient. 


Coberta 


És prevista de planxa d’acer prelacada sobre envanets de sostremort i perfils estructurals d’hacer galvanitzat. 


Desguassos 


Els embornals de desguàs estaran protegits amb morrions per evitar embussaments als baixants i es disposaran gàrgoles 
de seguretat per escopir l’aigua en cas d’acumulació excessiva. En les cobertes on no es puguin disposar gàrgoles, es 
garantirà l’existència d’un mínim de dos punts de desguàs. 


Sistema de compartimentació i acabats 


Divisòries interiors 


Les divisòries entre dependències seran d’envans de guix laminat, amb doble placa de 15mm a cada cara disposades sobre 
rastrells d’acer galvanitzat de 7 cm d’espessor, colmatant aquesta cambra amb llana de roca fonoabsorvent. En cambres 
humides, les plaques seran hidròfugues, i en zones tècniques ignífugues. 


Les parets entre recintes amb requisits compartimentadors contra incendis seran de bloc de formigó, amb acabat 
arrebossat, enguixat o amb tasdossat de placa de guix laminat. 


Les separacions corresponents als desptxos i sala de consulta serant amb sistemes preindustrialitzats d’enva tipus oficina, 
amb parts opaques i altres envidrades, incorporant els armaris corresponents al propi sistema constructiu. 


Paviments 


Es col·locarà terratzo en totes les dependències a excepció de les cambres humides, en les que s’instal·larà gres 
antilliscant. El gres es col·locarà amb ciment cola sobre una capa de regulació de morter de ciment de consistència plàstica, 
resistent i sense retracció (morter corregit).  


Al terra en contacte amb la planta soterrani, es disposarà sota la capa de regulació aïllament tèrmic de poliestirè extruït 
encadellat (XPS) e = 5 cm mínim i conductivitat tèrmica < 0,025w/mk, amb una resistència a compressió > 350 KN/m². 


Als exteriors es farà servir un paviment apte per a exteriors, resistent a les gelades i antilliscant. 


El sòcol serà similar al paviment.  
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Revestiments 


Els paraments de cambres humides aniran enrajolats a tota l’alçada vista, amb peces ceràmiques de color mesura i qualitat 
a determinar. 


Els paraments de la resta de peces seran de guix laminat per a pintar. 


Falsos sostres 


Per al hall d’accés i la sala polivalent, fals sostre acústic de guix laminat sobre perfileria fixada directament a sostre. 


El fals sostre que s’utilitzi en cambres humides serà de guix laminat de baixa absorció de la humitat (del tipus hidròfug). 


El fals sostre a utilitzar en la resta de sales serà de panells d’encenalls de fusta aglomerats, disposats sobre omegues 
penjades del sostre i anivellades amb barres roscants. 


Pintura 


La pintura serà plàstica en interiors enguixats, amb esmalt previ dues capes de protecció per a tots els elements metàl·lics i 
preparació fosfatant pels elements d’acer galvanitzat. 


Aparells sanitaris 


Els sanitaris seran de porcellana vitrificada i ferro colat de primera qualitat de color blanc; les aixetes seran de fluxors, 
dissenyades per economitzar aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres 
per minut a una pressió dinàmica mínima d’utilització superior a 1 bar.  Les cisternes dels vàters hauran de disposar de 
mecanismes de doble descàrrega o de descàrrega que es pugui interrompre. 


Office 


El taulell i el frontal de l’office seran realitzats amb Stone o granit; els armaris baixos, amb portes revestides de laminat a 
alta pressió, color blanc mate, amb tiradors d’alumini mat, amb un sòcol a la part inferior d’alumini mat. 


La cuina anirà equipada amb pica d’una pila d’acer inoxidable. 


Es deixarà una previsió de presa elèctrica per una petita nevera a ubicar sota el taulell i per forn microones en superfície. 


Fusteria exterior 


La fusteria exterior serà de perfileria d’alumini lacat de color negre, amb trencament de pont tèrmic >12 mm i classe 
climàtica adequada a la zona. La trasmitància tèrmica límit de les fusteries no serà més gran de 2,1 W/m²k.  


Fusteria interior 


Es preveu fusteria llisa de faig envernissada amb ànima de tauler aglomerat. Els ferratges i les manetes seran d’acer 
inoxidable amb certificat d’ús intens.  


La fusteria serà resistent a l’impacte, i les portes interiors de l’arxiu tindran dispositiu d'accionament amb clau, podent ser 
obertes amb una clau mestra.  


Vidrieria 


Tota la vidrieria exterior serà de vidre amb cambra tipus “climalit” o similar, 6+12+6, sent en el cas de balconeres i vidrieres 
en plantes baixes de seguretat 6+12+(3+3) Stadip.  La vidrieria interior serà de 10 mm (5+5). 


Manyeria 
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En aquests treballs es tindrà especial cura en la resolució de les soldadures pel seu correcte acabat i el pintat de protecció a 
la corrosió, prèvia neteja de les superfícies. 


Sistema de condicionament i instal·lacions 


Instal·lació de protecció contra incendis 


Es compliran les prescripcions contingudes a la vigent Normativa CTE-SI. Es disposa de les següents instal·lacions de 
protecció contra incendis distribuïts i instal·lats segons la normativa d’aplicació: 


Extintors, polivalents i de CO2. 


Hidrant exterior. 


Sistema de detecció d’incendis, manual i automàtica. 


Enllumenat d’emergència. 


Senyalització. 


Instal·lació de protecció contra el llamp 


D’acord amb les prescripcions contingudes a la vigent Normativa CTE-SUA, no és preceptiu la seva instal·lació atesa la 
seva baixa eficàcia.    


Ascensor 


Es preveu un ascensor condemnat a dues parades, baixa i planta dipòsits, no estant previst  el seu descens fins a la planta 
soterrani. Tindrà un doble embarcament a 180 graus per fer-lo accessible a tots els nivells. 


Instal·lació de ventilació i evacuació de fums 


Es compliran les prescripcions contingudes a la vigent Normativa CTE-HS i RITE. 


Es preveu un circuït per a la renovació forçada de l’aire de les sales d’acord amb els paràmetres de qualitat establerts pel 
RITE, dotat d’un recuperador de calor per mitigar les pèrdues tèrmiques. 


Els banys i resta de cambres humides disposaran de ventilació forçada. 


Per la sala de desinsectació, es preveu un sistema mecànic d'extracció forçada d'aire cap a l'exterior. L’aire sortirà filtrat, 
gràcies a la instal·lació de filtres d’alta seguretat tipus HEPA i de carbó actiu per als productes químics.  


Per a tots els casos, l’expulsió dels gasos viciats es realitzarà per coberta. 


Es dissenya l’edifici dotant de ventilació creuada els principals espais, fent menció especial a la que es preveu en els 
dipòsits ordinaris. 


Instal·lació d’evacuació d’aigües 


Les canonades de la xarxa interior horitzontals i verticals seran de PVC insonoritzades.  En les horitzontals, les pendents 
seran del 1% mínim en el sentit de la seva directriu en xarxes penjades i del 2 % quan vagin enterrades. En aquest cas 
s’assentaran sobre un llit de material granular (arena/grava) en terrenys consistents i, en cas contrari, sobre llit de formigó, 
compactant els laterals i deixant les unions a la vista fins que es realitzin les proves d’estanquitat, per recobrir-se 
posteriorment per capes de 10 cm, compactant fins a 30 cm del nivell superior en el que es realitzarà un últim abocament i 
compactació final. Les unions entre conductes es realitzaran mitjançant adhesius. S’han de preveure arquetes de registres 
cada 15 m amb tapa accessible i practicable. 
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Les canonades penjades aniran fixades als sostres mitjançant peces especials d’acer galvanitzat disposades com a mínim 
cada 1,5 m, tot i que s’haurà de garantir la seva estabilitat i resistència en cas de què la secció del conducte sigui plena. Es 
col·locaran taps de registre en cada connexió i canvi de direcció i en trams rectes cada 15 m a la meitat superior de la 
canonada. 


La xarxa de sanejament serà del tipus separativa: d’una banda les aigües pluvials, i de l’altra les residuals. Previ a la 
connexió a la xarxa general de clavegueram es disposarà un pericó sifònic de pas amb tapa registrable. L’interior serà 
arrebossat i lliscat i serà registrable mitjançant tapa de formigó armat amb anella d’acer galvanitzat sobre cèrcol metàl·lic. Es 
localitzarà per on passa el col·lector del carrer a fi i efecte de decidir la cota de connexió. 


La xarxa de clavegueram de cota inferior al col·lector general disposarà d’una arqueta de bombeig. 


Els drenatges seran a base de tub reticular perforat de PVC envoltats amb fibra geotèxtil i a la vegada envoltats per grava 
seca amb un mínim de 20 cm.   


La xarxa partirà amb un pendent mínim del 1% respecte de la cota del col·lector al que aboca i, per tal d’evitar retorns, la 
xarxa de drenatge ha de quedar per sobre del màxim nivell possible en el col·lector. 


Instal·lació de fontaneria 


L’aigua serà subministrada directament de la xarxa urbana, fins dipòsit d’acumulació, des del que partirà una canonada fins 
al grup de pressió, ja que es considera adient per augmentar el cabal i pressió de la zona.  


La xarxa de distribució s’ha previst amb canonada de polipropilè amb aïllament per limitar les pèrdues tèrmiques a l’aigua 
calenta i condensacions a l’aigua freda. 


La instal·lació s’ha sectoritzat segons locals humits. Es col·locaran vàlvules de sectorització fàcilment registrables i del tipus 
de bola. Les vàlvules s’han previst de bola per reduir les pèrdues de càrrega. La instal·lació, en la seva confecció global es 
dimensionarà segons la normativa vigent,  en particular segons el CTE HE i HS per a les instal·lacions d’aigua, el RITE, així 
com les pròpies de la companyia subministradora. 


Instal·lació d’electricitat 


L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en monofàsica i 230/400 volts en 
trifàsica) i  s’adaptarà al que estableix el REBT “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió” (RD 842/2002) i a les seves 
instruccions complementàries, garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres 
instal·lacions i serveis. 


La xarxa de distribució elèctrica estarà formada des de la xarxa de subministrament pública per: l’escomesa, Caixa de 
Protecció i Mesura, derivació individual, Caixa per a l’Interruptor de Control de Potència, Dispositius Generals de 
Comandament i Protecció, instal·lació interior i la xarxa de posta a  terra de la instal·lació i els elements metàl·lics 
necessaris. 


La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques així com l’equipament elèctric de l’interior es 
realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC). 


La previsió de càrregues s’establirà considerant la càrrega del conjunt d’aquest prèvia determinació del seu grau 
d’electrificació. 


Instal·lació de telecomunicacions 


Es garantirà la previsió d’espais per a la implantació de les infrastructures de telecomunicacions. 


Tractament de l’aire 


Es preveuen sistemes de tractament de l’aire per arribar als nivells de confort a les zones de treball i espais  d’ús públic, i 
per a la conservació de la documentació als dipòsits.  
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Contingut a l’Annex 4, s’adjunta esquema de principis i aparells de la instal·lació amb la que es preveu el tractament de 
l’aire, un cop realitzat l’estudi de càrregues tèrmiques inclòs també en aquest annex. En el Projecte s’han previst els espais 
necessaris per allotjar els elements tècnics i de comandament d’aquesta instal·lació, així com els passos de conductes i 
canalitzacions. 


Per l’elevada sectorització que es pretén realitzar en el Projecte en relació a les instal·lacions de condicionament ambiental, 
segons zones higrotèrmiques i d’ús, es proposa la utilització de l’electricitat tant per la refrigeració com per la calefacció. 
Pels estudis realitzats, aquest model proposat es considera de major eficiència energètica i amb menor manteniment. 


Les conduccions energètiques seran vistes i registrables de manera fàcil, ja sigui en falsos sostres desmuntables o en patis 
accessibles sense mètodes destructius, complint amb tota la normativa que els sigui d’aplicació. 


L’espai reservat per a la incorporació de les màquines exteriors s’ubica en coberta. 


PRESSUPOSTOS DE L’ACTUACIÓ 


RESUM GENERAL DE PRESSUPOST    
     
OBRA DE CONSTRUCCIÓ    
     
 construcció edifici  1.249.663,00 €  
 urbanització perimetral  78.138,18 €  
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  1.327.801,18 €  
 13% DESPESES GENERALS   172.614,15 €  
 6% BENEFICI INSUSTRIAL  79.668,07 €  
     
 21% IVA  331.817,51 €  
     
 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA    1.911.900,92 € 
     
ADQUISICIÓ DE MOBLES    
     
 PRESSUPOST PER PARTIDES  47.848,60 €  
 21% IVA  10.048,21 €  
 TOTAL ADQUISICIÓ   57.896,80 € 
     
ADQUISICIÓ D'ARXIVADORS COMPACTES I 
PLANERES    
     
 PRESSUPOST PER PARTIDES  258.483,33 €  
 21% IVA  54.281,50 €  
 TOTAL ADQUISICIÓ   312.764,83 € 
     
     
DESPESES PROFESSIONALS    
     
 DIRECCIÓ D'OBRA ARQUITECTE  25.500,00 €  
 DIRECCIÓ D'OBRA ARQUITECTE TÈCNIC  25.500,00 €  
 DIRECCIÓ D'OBRA INSTAL·LACIONS  6.500,00 €  
 DIRECCIÓ SEGURETAT I SALUT  6.000,00 €  
 LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS I TAXES  5.400,00 €  
 21% IVA  14.469,00 €  
 TOTAL    83.369,00 € 
     
TOTAL GENERAL   2.365.931,55 € 
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RESUMS DESGLOSATS DE LESDIVERSES ALTERNATIVES DE CONTRACTACIÓ 


CONTRACTACIÓ TOTAL DE L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ   
     
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  1.327.801,18 €  
 13% DESPESES GENERALS   172.614,15 €  
 6% BENEFICI INSUSTRIAL  79.668,07 €  
     
 21% IVA  331.817,51 €  
     
 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA    1.911.900,92 € 
     


 
LA CONTRACTACIÓ TOTAL DE L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ IMPORTA UN MILIÓ NOU 
CENTS ONZE MIL NOU CENTS EURO AMB NORANTA-DOS 


     
CONTRACTACIÓ PARCIAL DE L'OBRA DE L'EDIFICI    
     
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  1.249.663,00 €  
 13% DESPESES GENERALS   162.456,19 €  
 6% BENEFICI INSUSTRIAL  74.979,78 €  
     
 21% IVA  312.290,78 €  
     
 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA    1.799.389,75 € 
     


 
LA CONTRACTACIÓ PARCIAL DE L'OBRA DE L'EDIFICI IMPORTA UN MILIÓ SET CENTS 
NORANTRA-NOU  MIL TRES CENTS VUITANTA-NOU EURO AMB SETANTA-CINC 


     
CONTRACTACIÓ PARCIAL DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ PERIMETRAL  
     
 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  78.138,18 €  
 13% DESPESES GENERALS   10.157,96 €  
 6% BENEFICI INSUSTRIAL  4.688,29 €  
     
 21% IVA  19.526,73 €  
     
 TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTA    112.511,17 € 
     


 
LA CONTRACTACIÓ PARCIAL DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ PERIMETRAL IMPORTA CENT 
DOTZE MIL CINC CENTS ONZE EURO AMB DISSET 


 







 


PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – MEMORIA GENERAL 12


 


ADQUISICIÓ DE MOBLES    
     
 PRESSUPOST PER PARTIDES  47.848,60 €  
 21% IVA  10.048,21 €  
 TOTAL ADQUISICIÓ   57.896,80 € 
     


 
L’ADQUISICIÓ DE MOBLES IMORTA CINQUANTA-SET MIL VUITCENTS NORANTA-SIS 
EURO AMB VUITANTA 


 


 
 
    


ADQUISICIÓ D'ARXIVADORS COMPACTES I PLANERES  
     
 PRESSUPOST PER PARTIDES  258.483,33 €  
 21% IVA  54.281,50 €  
 TOTAL ADQUISICIÓ   312.764,83 € 
     


 
L’ ADQUISICIÓ D'ARXIVADORS COMPACTES I PLANERES IMPORTA TRES CENTS DOTZE 
MIL SET CENTS SEIXANTA-QUATRE EURO AMB VUITANTA-TRES 


 


Les Borges Blanques, desembre de 2107. 
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PRESSUPOST b Pàg.: 1


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES


Titol 4 01 Moviment de terres


1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)


11,32 1,000 11,32


2 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 5)


35,80 1,000 35,80


3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 6)


32,34 1,000 32,34


4 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 1)


26,29 1,000 26,29


5 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104  (P - 2)


29,97 1,000 29,97


6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501  (P - 3)


53,52 1,000 53,52


7 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 4)


100,32 1,000 100,32


TOTAL Titol 4 01.EE.01.01 289,56


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 02 SISTEMA ESTRUCTURAL


Titol 4 01 Fonaments


1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
14)


23,46 0,000 0,00


2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)


14,89 0,000 0,00


3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)


52,47 0,000 0,00


4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
7)


82,33 6,000 493,98


5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 9)


68,22 0,000 0,00


6 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 13)


46,56 1,000 46,56


7 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 10)


284,02 1,000 284,02


TOTAL Titol 4 01.EE.02.01 824,56


EUR


PRESSUPOST b Pàg.: 2


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 02 SISTEMA ESTRUCTURAL


Titol 4 02 Sistema de contencio de terres


1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
14)


23,46 0,000 0,00


2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)


14,89 0,000 0,00


3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)


52,47 0,000 0,00


4 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 9)


68,22 0,000 0,00


5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
7)


82,33 3,000 246,99


6 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 19)


443,40 2,000 886,80


7 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 18)


13,69 2,000 27,38


TOTAL Titol 4 01.EE.02.02 1.161,17


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 02 SISTEMA ESTRUCTURAL


Titol 4 03 Estructura


Titol 5 01 Pilars


1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 9)


68,22 1,000 68,22


2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 18)


13,69 4,000 54,76


3 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 28)


5,66 4,000 22,64


4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)


52,47 1,000 52,47


5 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)


14,89 1,000 14,89


6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
14)


23,46 1,000 23,46


7 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO


443,40 3,000 1.330,20


EUR







PRESSUPOST b Pàg.: 3


23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 19)
8 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,


cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
7)


82,33 12,000 987,96


TOTAL Titol 5 01.EE.02.03.01 2.554,60


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 02 SISTEMA ESTRUCTURAL


Titol 4 03 Estructura


Titol 5 02 Sostres


1 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
14)


23,46 4,000 93,84


2 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 9)


68,22 4,000 272,88


3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)


14,89 4,000 59,56


4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)


52,47 4,000 209,88


5 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 13)


46,56 0,000 0,00


6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
7)


82,33 30,000 2.469,90


7 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 10)


284,02 0,000 0,00


TOTAL Titol 5 01.EE.02.03.02 3.106,06


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 02 SISTEMA ESTRUCTURAL


Titol 4 03 Estructura


Titol 5 03 façanes


1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
7)


82,33 3,000 246,99


2 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)


52,47 0,000 0,00


3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)


14,89 0,000 0,00


EUR


PRESSUPOST b Pàg.: 4


4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
14)


23,46 0,000 0,00


5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 9)


68,22 0,000 0,00


TOTAL Titol 5 01.EE.02.03.03 246,99


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 03 SISTEMA D'ENVOLVENT


Titol 4 01 Envolvent sota rasant


Titol 5 01 Soleres


1 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 9)


68,22 0,000 0,00


2 J0B22304 U Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 10)


284,02 1,000 284,02


3 J0B2A205 U Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla
electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-2 (P - 13)


46,56 1,000 46,56


4 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P -
14)


23,46 0,000 0,00


5 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)


52,47 0,000 0,00


6 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)


14,89 0,000 0,00


TOTAL Titol 5 01.EE.03.01.01 330,58


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 03 SISTEMA D'ENVOLVENT


Titol 4 02 Envolvent sobre rasant


Titol 5 01 Cobertes


1 J060Z001 U Deteminacio de la densidat seca de formigo cel.lular curat amb autoclu
segons norma UNE-EN 678-1995 (P - 8)


20,00 2,000 40,00


2 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer
segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 18)


13,69 1,000 13,69


3 J5V11153 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 20)


377,96 4,000 1.511,84


4 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 1290 i
UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 19)


443,40 1,000 443,40


EUR







PRESSUPOST b Pàg.: 5


TOTAL Titol 5 01.EE.03.02.01 2.008,93


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 03 SISTEMA D'ENVOLVENT


Titol 4 02 Envolvent sobre rasant


Titol 5 02 Façanes


Titol 6 01 Paraments


1 J84ZZ001 U Assaig estatic traccio d'ancaorages subjeccio prefabricat de façana (P
- 24)


300,00 9,000 2.700,00


2 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre
hores, segons la norma UNE 85247 (P - 30)


400,98 3,000 1.202,94


TOTAL Titol 6 01.EE.03.02.02.01 3.902,94


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 03 SISTEMA D'ENVOLVENT


Titol 4 02 Envolvent sobre rasant


Titol 5 04 Fusteries i serralleria exterior


Titol 6 01 Fusteria alumini


1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre
hores, segons la norma UNE 85247 (P - 30)


400,98 5,000 2.004,90


TOTAL Titol 6 01.EE.03.02.04.01 2.004,90


Obra 01 Pressupost QUALITAT


Capítol EE EDIFICACIO


Titol 3 03 SISTEMA D'ENVOLVENT


Titol 4 02 Envolvent sobre rasant


Titol 5 04 Fusteries i serralleria exterior


Titol 6 04 PIntura


1 J89ZSH0M U Determinació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre
un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 28)


5,66 5,000 28,30







PRESSUPOST  D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE D’ASSAIGS DE CONTROL DE QUALITAT 


 


 


 


PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL..............................................                 16.458,59 € 


 


 


 


 


                                                                                                  Subtotal                 16.458,59 € 


 


 


 


21 % IVA SOBRE 16.458,59 ..................................................................                  3.456,30 € 


TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                                                           19.914,89 € 


 


 


Aquest pressupost d’execució per contracte, A ASSUMIR PEL CONTRACTISTA, puja a 


 


(DINOU MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 


 


 


  


 


 


Jordi Casals Piera, arquitecte 


 


 


Desembre de 2016 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 


Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  


amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 
 


Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 


 


JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 


01. Formigó fabricat en central 


02. Acer en barres o rotlles 


2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 


03. Armadures elaborades 
(1)


  i ferralla armada 
(2)


 


3.1. Acer AP 500 S 
3.2. Acer AP 500 SD 
 


04. Armadures normalitzades 
(3)


 


 Acer ME 500 T 
 


05. Acer laminat per estructures 


06. Maons amb funció estructural 


07. Sistemes de sostres prefabricats 


08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 


09. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 


 


Llegenda: 


(1)
 Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 


(2)
 Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 


(3) 
Armadures normalitzades: “mallazo”


 


Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 


Acer B: en barres 


Acer T: de baixa ductilitat 


Acer S: soldable, de ductilitat normal 


Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 


Acer AP: armadures passives 


Acer ME: malles electrosoldades 


Acer SR: resistent a sulfats 


Acer MR. resistent a aigua de mar
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 


El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 


IDENTIFICACIÓ 


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


Situació en projecte i obra: Tota l’obra  


Distintius de Qualitat i avaluacions de 


idoneïtat tècnica voluntaris: 
 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 


Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 


Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2


 


 


Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  


 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 


  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 


 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


Tipus de Control: Estadístic 


 


Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 


• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 


• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 


qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 
especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i 
durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a 
l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 


Control durant el subministrament:  


• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
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l’annex 21 de l’ EHE-08 


• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    


• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  


 


Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 


 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 


Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 


presents 
(1)


 i se’n quedaran una còpia. 
 
 


 


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


representant del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 
 


IDENTIFICACIÓ 


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


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


Distintius de Qualitat i avaluacions de 


idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 


Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)


 i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


(si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 


Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 


UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE 
(2)


 
 


Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 


UNE-EN 10080 
(3) 


 


Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 


Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
 


 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 


Control abans del subministrament:  


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  


• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 
constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 


 


Control durant el subministrament:  


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 


• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 


 
Control organolèptic i assajos:  


La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 


Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 


EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-


08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 


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


 


 
(1)


 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 


(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 
 


IDENTIFICACIÓ 


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


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


Distintius de Qualitat i avaluacions de 


idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 


Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)


 i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


(si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 


Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 


UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2) 


 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 


Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 


UNE-EN 10080 
(3) 


 


Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 


Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 


 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 


Control abans del subministrament: 


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 


(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 


constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 


 


Control durant el subministrament:   


• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 


 
Control organolèptic i assajos:  
 


La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 


Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
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• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-
08) 


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


 


Control desprès del subministrament:   


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


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


 


 
(1)


 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 


(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 


IDENTIFICACIÓ 


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


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


Distintius de Qualitat i avaluacions de 


idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 


Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)


 i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


(si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, 
segons Annex 13 de l’EHE-08) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 


Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 


UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2)


 
 


Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 


UNE-EN 10080 
(3) 


 


Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 


Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 


Control abans del subministrament: 


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 


constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 


  


Control durant el subministrament: 


• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 


 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 


Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 


EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-


08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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Control després del subministrament:   


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


 


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


 


 
(1)


 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 


(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 
 


IDENTIFICACIÓ 


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


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


Distintius de Qualitat i avaluacions de 


idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 


Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)


 i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


(si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 


Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 


UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2) 


 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 


Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 


UNE-EN 10080 
(3) 


 


Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 


Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
 
 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 


Control abans del subministrament:   


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 


antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 


constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 


 


Control durant el subministrament: 


• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 


 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


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


 


Control desprès del subministrament: 


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


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


 


 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 


Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 


(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  
 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  


L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 


Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla 
s’especifiquen als Plànols. 


Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge 
de l’armadura. 


Distintius de Qualitat i avaluacions de 


idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 


Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)


 i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


(si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08). 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra 
com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 


 


Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 


assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 
(2)


 
 


Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general 


de la UNE-EN 10080 
(3) 


 


Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 


Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 
 


 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 


Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no 
és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 


 


Control abans del subministrament: 
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• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 


que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 


• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 


 


Control durant el subministrament:  


• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 


• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 


• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  


• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 


amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 


Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 


 


Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 


 


Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de 
control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la 
instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les 
armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències 
establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions 
i els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 


Presa de mostres: 


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


 


 


(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 


(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 
 


IDENTIFICACIÓ 


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


Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 


Distintius de Qualitat i avaluacions 


de idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 


Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)


 i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


(si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 


 


Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 


UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 
(2) 


 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 


Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 


UNE-EN 10080 
(3) 


 


Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 


 


Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
 
 


 


Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 


 


Control abans del subministrament:  


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 


l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 


l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 


instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 


• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 


• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 


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


 


Control durant el subministrament:  


• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 


• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 


• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  


 


Control desprès del subministrament: 


• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a 
cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 


 


Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? 
i la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 


• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de 


les barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 


• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 


• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 


Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge, i un espai per a les armadures elaborades. 


 


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


 


 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 


Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 


(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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4 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  
 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Armadures normalitzades ME 500 T 


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


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


Distintius de Qualitat i avaluacions 


de idoneïtat tècnica voluntaris: 


Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 


Oficialment Reconegut  (DOR)
 (1)


 i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 


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


(si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de 
formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons 
Annex 13 de l’EHE-08) 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 


 


Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 


Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 


UNE-EN 10080 
(2) 


 


Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 


Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  


 
Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 


 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 


 


Control abans del subministrament:  


• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 


• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 


realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 


UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 


 


Control durant el subministrament:  


• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 


• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 
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• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 


declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 


toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 


 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  


 


Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i 
d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 


 


 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 


Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 


(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 







 
5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  


 
IDENTIFICACIÓ 


Material: Acer laminat S275 


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


Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment Reconegut  


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


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al 
servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 
Persistent o  
transitòria 1.15  


Accidental 1.0  
 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 
Control abans del subministrament:  


• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria 


de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels 


materials emprats i les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i 
toleràncies) 


 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten 
deduir el compliment de les especificacions del projecte. 


 
Control durant el subministrament:  


• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del 
fabricant, el número de certificat del marcatge CE, número de full de 
subministrament, dades del peticionari i identificació del lloc de subministrament 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i 
les especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  


• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin 
d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i les soldadures s’ajusten  a les prescripcions del projecte 
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Totxo calat. Extrusionat. Categoria I 


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


Geometria: Mida nominal de les peces : 280 x 115 x 95 (certificada) ó segons 
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 


Distintius de Qualitat i avaluacions 


de idoneïtat tècnica voluntaris: 
Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 
Amb marcatge CE (UNE EN 771)  


 
 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural  


 


Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 


Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 


Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm


2
, segons


 
UNE EN 772-1 (certificada) 


 


Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 


Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 


Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 


 


Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  


 
Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 


 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 


Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega. 


 


Control abans del subministrament: 


• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 


les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 


Control durant el subministrament:  


• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari 
i identificació del lloc de subministrament 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
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especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  


• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  
 
 


SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Semibiguetes i plaques alveolars pretesades prefabricades amb la 
preceptiva autorització d’ús (RD 1630/1980) 


Les biguetes i plaques pretesades prefabricades subministrades a 
l’obra hauran de ser conformes amb les especificacions del projecte i 
amb la EHE-08. 


Geometria: S’especifica als Plànols del Projecte. 


Distintius de Qualitat i avaluacions 


de idoneïtat tècnica voluntaris: 
 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 
 


 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 


 


Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 


Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  


 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 


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


Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 


 
 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


El corresponent segons EHE-08 


 


Control abans del subministrament: 


• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 


• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 


la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 


 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 


Control durant el subministrament:  


• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 


• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
prèviament aportada.    


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


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


 


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


 


PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Peces d’entrebigat ceràmiques amb funció alleugerant 


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


Geometria: S’especifica als Plànols del Projecte 


Distintius de Qualitat i avaluacions 


de idoneïtat tècnica voluntaris: 
 


Marques (inclòs marcatge CE), 


certificacions i altres distintius: 
 


 
 


PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 


Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 


 


Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  


 


Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  


 


Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 


 
 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 


Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 


 


Control documental abans del subministrament:  


• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 


• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-


08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
 


Control durant el subministrament:  


• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
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conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 


especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació 
prèviament aportada.    


• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  


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


 


Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari , que 
permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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8 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui 
exigible en funció del tipus de material.  
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Espuma de poliuretà 


Situació en projecte i obra: Cobertes i façanes 


Marques, certificacions i altres 
distintius: 


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


 


PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 


Requeriments Genèrics 


Densitat (ρ) 
(1)


 **
 
: Segons Proj. Kg/m


3
 


Gruix
 (1) 


: Segons Proj. mm 


Resistència a la compressió 
 (2) 


: Segons Proj. KPa 


Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 


Conductivitat tèrmica (λ) ** : Segons Proj. W/mºK 


Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : Segons Proj. adimensional 


Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 


Aïllant no hidròfil 
(3) 


: Segons Proj. Sí 


Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 


Classe de reacció al foc 
(4) 


*: Segons Proj. 
--- 


Altres requeriments 


 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 


 


a) Control de la documentació:  


 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 


 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 


 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 


 


b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 


 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 


 Reconeixement oficial del distintiu 


 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  


 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 


c) Assajos: 
 


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


 Conductivitat tèrmica  


 Densitat aparent  


 Permeabilitat al vapor d’aigua  


 Absorció d’aigua  


 Resistència a la compressió 


 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 
 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 


 
 


 
(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració 


d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m
3 


i el seu gruix ≥ 4cm  
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(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 


tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  


(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 


DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de 
la hoja principal, debe ser no hidrófilo” 


DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m


2
 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 


menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 


(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2).  


* Ajuda:  


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


**  Ajuda: 


Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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9 MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 


El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material. 
 


IDENTIFICACIÓ 


Material: Projectat de perlita 


Situació en projecte i obra: Revestiment estructura metàl·lica 


Marques, certificacions i altres distintius :  


PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 


Requeriments Genèrics 


Densitat (ρ): 120 Kg/m
3
 


Gruix: 5 mm 


Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 


Classe de reacció al foc: A1 ---
 


Altres requeriments 


 


 


CONTROL DE RECEPCIÓ 


 
Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El control 
inclourà: 


 


a) Control de la documentació:  
 


 documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 


 certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 


 documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 
inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 


 


b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 
 


 control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes exigides al 
projecte 


 reconeixement oficial del distintiu 


 per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  


 es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
 


c) Assajos: 
 


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


 densitat aparent  


 classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 
 


En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i freqüència 
necessaris dels controls. 
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DADES GENERALS  I NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL 


1 NORMATIVES APLICABLES: 


1.1 Obligat compliment: 


Prescripcions aplicables conjuntament amb DB-SE 


El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb ells: 


  Procedeix No Procedeix 
    


DB-SE Seguretat estructural:   
    
DB-SE-AE Accions en l’edificació   
DB-SE-C Fonaments   
    
DB-SE-A Estructures d’acer   
DB-SE-F Estructures de fàbrica   
DB-SE-M Estructures de fusta   


S’haurà de tenir en compte, a mes, les especificacions de la normativa següent: 


  Procedeix No procedeix 
    


NCSE Norma de construcció sismorresistent   
EHE Instrucció de formigó estructural   


2 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA  


2.1 Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional) 


Es tracta de la construcció d’un arxiu comarcal format per planta baixa i planta primera, amb una superfície 


en planta baixa d’uns 600m2 en planta baixa i de 700m2 en planta primera. 


El forjat de planta baixa es recolza sobre uns pilars i murs existents pertanyents a una promoció d’habitatges 


que es va quedar inacabada. De la mateixa manera, els fonaments d’aquests elements són existents. Cal 


tenir en compte que l’edifici plurifamiliar previst constava de PSOT+PB+3, i en aquest cas els pilars i 


fonaments només suporten una planta. L’espai entre la fonamentació i la planta baixa queda com a cambra 


sanitària, sense cap ús previs. Per tant, l’estructura existent, de la qual s’han extret testimonis del formigó, 


està sobredimensionada per a les càrregues a suportar. Aquest primer forjat és un unidireccional de 30cm de 


cantell (25-5) amb jàsseres de formigó principalment planes. L’intereix és de 70cm i el revoltó ceràmic. 


Apart d’aquesta estructura existent, es construeixen 10 pilars de formigó armat de 40x70cm que suporten 


l’estructura principal de planta primera i segona. Aquesta estructura està formada per encavallades 


metàl·liques de 3,70cm de cantell, que suporten un vol d’uns 5m. Els forjats de planta primera i coberta es 


recolzen sobre el cordó inferior i superior de l’encavallada respectivament. A mode d’arriostrament, les 


façanes davantera i posterior també disposen d’encavallades amb muntants i diagonals. 







Els forjats de planta primera i segona estan formats per plaques alveolars de 9m de llum. El forjat de planta 


primera té un cantell total de 40cm (30+10cm) i el de la planta coberta de 30cm (25+5cm). Sobre la coberta 


de plaques alveolars es disposa una subestructura de corretges per suportar l’acabat de coberta de panell 


sandvitx. 


Els pilars principals es recolzen sobre encepats de micropilots per tal de reduir possibles assentaments 


diferencials respecte la fonamentació existent. Els encepats són de 4 o 5 micropilots en funció de la càrrega a 


suportar. 


Sobre els murs existents es realitzaran petits recrescuts fins a la cota definitiva en planta baixa i en diversos 


trams es perllongaran els murs de formigó armat, ja sigui com a element de tancament o de contenció en 


funció de la cara de l’edifici. 


La caixa d’escala es construirà amb parets de càrrega de maó perforat sobre la que es recolzarà la llosa 


d’escala de formigó armat. 


 


Model de l’estructura d’encavallades metàl·liques per suportar els forjats 2 i 3 


  







3 ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONAMENT 


 


Procés 
-DETERMINACIÓ DE LES SITUACIONS DE DIMENSIONAT 
-ESTABLIMENT DE LES ACCIONS 
-ANÀLISI ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONAMENT 


 
Situacions de 
dimensionament 
 


PERSISTENTS condicions normals d’ús, 


TRANSITÒRIES Condicions aplicables durant un temps limitat 


EXTRAORDINÀRIES Condicions excepcionals en les que es pot trobar o exposar 
l’edifici 


 


Període de servei 50 Anys 


 


Mètode de 
comprovació 


Estats límit 


 


Definició estat 
límit 


Situacions que de ser superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb 
algun dels requisits estructurals per als que ha estat concebut. 


 


Resistència i 
estabilitat 


ESTAT LÍMIT ÚLTIM: 
 
Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones ja sigui per una 
posada fora de servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura.  
- Pèrdua de l’equilibri 
- Deformació excessiva 
- Transformació estructura en mecanisme 
- Trencament de elements estructurals o les seves unions. 
- Inestabilitat dels elements estructurals 


 


Aptitud de servei ESTAT LÍMIT DE SERVEI 
 
Situació que de ser superada afecta: 
- el nivell de confort i benestar dels usuaris 
- el correcte funcionament de l’edifici 
- l’aparença de la construcció 
 


Accions 


Clasificació de les 


accions 
PERMANENTS Aquelles que actuen en tot moment, amb posició constant i 


valor constant (pesos propis) o amb variació menyspreable: 


accions reològiques. 


VARIABLES Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: us i accions 


climàtiques. 


ACCIDENTALS Aquelles les quals la seva probabilitat de ocurrència es petita 


però de gran importància: Sisme, impacte o explosió. 


  


Valors característics 


de les accions 
Els valors de les accions es recolliran en les justificacions del compliment del DB SE-


AE 


  


Dades geomètriques 


de l’estructura 
La definició geomètrica de l’estructura està indicada en els plànols del projecte. 


  


Característiques dels 


materials 
Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la 


justificació del DB corresponent o bé en la justificació de la EHE. 







Model anàlisi 


estructural 
Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials de rigidesa, 
formant les barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues, jous i 
biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots el nusos  considerant sis 
graus de llibertat i es crea una hipòtesis de indeformabilitat del plànol de cada 
planta, per a simular el comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius 
entre els nusos del mateix. A efectes d’obtenció de sol:licitacions i comportament 
lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 


 
Verificació de l’estabilitat 


 
Ed,dst ≤Ed,stb 
 


Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
 


Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 


 
Verificació de la resistència de l’estructura 


 


Ed ≤Rd 
Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 


 
Combinació d’accions 


 


El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents 
coeficients de seguretat s’han obtingut de la formula 4.3 i de les taules  4.1 y 4.2 del present DB. 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’han obtingut de l’expressió 4.4 
del present DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat 0 o 1 si la seva acció es favorable o 
desfavorable respectivament. 


 
Verificació de l’aptitud de servei 


 


Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o el deteriorament si 
es compleix que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible per a tal efecte. 


 
Fletxes La limitació de fletxa activa establerta en general es de 1/300 de la llum 


En el cas de l’estructura de suport de l’arxiu (encavallades i plaques alveolars) la 


limitació de fletxa activa és de 1/1000 de la llum 


  
Desplaçaments 
horitzontals 


El desplom total límit es 1/500 de la altura total   


 


  







ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 


4 ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 


Les accions adoptades al càlcul s'ajusten al Document Bàsic SE-AE del Codi Tècnic de l’Edificació. 


Situació de projecte (EHE): Situació amb dos o més accions variables (concàrregues, 


sobrecàrrega, vent, ...) 


4.1 ACCIONS GRAVITATÒRIES 


4.1.1 Càrregues Superficials kN/m2 


PLANTA / SECTOR 
ACCIONS PERMANENTS (G) ACCIONS VARIABLES (Q) TOTAL 


PES PROPI 
CÀRREGUES 


MORTES 
ENVANS 


SOBRECÀRREGA 
D’ÚS 


NEU 
 


F1 Forjat unidireccional 30cm 3,05 1,00 1,00 3,00 0 8,05 


F1 Lloses 30cm ús plúblic (plaça) 7,50 2,00 0,00 10,00 0,50 20,00 


F2 Placa alveolar 30+10 (arxiu) 6,85 1,00 0,00 15,00 0 22,85 


F3 Placa alveolar 25+5 (coberta) 5,00 0,50 0,00 1,00 0,50 7,00 


4.2 ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 


4.2.1 Acció del vent 
Amples de banda X i Y (m)  36,00 x 18,60  
Zona eòlica    C 
Grau d’aspror    IV, Zona urbana en general, industrial o forestal 
Coeficient d’exposició (h=6m)  1,4 
Pressió dinàmica   0,52 kN/m2 


En funció de la façana exposada s’han aplicat els coeficients de pressió i succió segons les taules del DB SE-AE 


de l’Annex D. Acció del vent. 


 
 


 


 







4.2.2 Accions tèrmiques i reològiques 
Les dimensions de l’edifici són aproximadament de 45,00 x 14,65m en planta baixa i de 36,00 x 18,60 en 
planta primer ai segona. Per aquest motiu, es preveu la realització d’una junta de dilatació al costat del 
magatzem en planta baixa, però no cal junta en planta primera, que és més curta. 


4.3 ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE-02 
Classificació de la obra   construccions d’importància normal 
Terme Municipal   Les Borges Blanques 
Acceleració sísmica bàsica ab  <0,04  g 


No es obligatòria l’aplicació de la norma:  


• Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat) 


• En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes 


direccions quan l’acceleració bàsica ab (art. 2.1) sigui inferior a 0,08 g.  


  







MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 


5 MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 


5.1 TERRENY DE FONAMENTACIÓ. RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC. 


5.1.1 Dades de l'estudi del sòl 


Aquestes dades, procedents de l’estudi previ, s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la 


correspondència entre la hipòtesi adoptada en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici. 


5.1.2 Campanya de reconeixement 


Reconeixement realitzat per: Empresa especialitzada 


Nom de l’empresa: LOSAN  Ref. Estudi: 16181-01-17  Data: Gener 2017 


Aquest estudi complementa l’estudi 15102/04/07 redactat per a l’edifici plurifamiliar inicialment previst. 


5.1.3 Informació general de l’edifici 


Tipus estructura, número de plantes: Estructura de PSOT + PB + 1 PP + coberta plana 


5.1.4 Geologia (resum de les característiques geològiques) 


Unitat terciària: argiles margoses-argilites marró vermelloses, marró verdoses a marró violàcies amb 


intercalacions de nivells de gresos de gra fi a mig marró grisencs. 


5.1.5 Resultats 


Tipus de sòl Roca tova  Resistència admissible 


Profunditat de l’estrat de fonamentació (m):   Superficial Profund 


   qa =3,5 kg/cm2 Rf,lim=1,8 kg/cm2 
(IGU) 


Deformabilitat: Baixa    


Nivell freàtic: No Profunditat:     


Expansivitat: Nul·la    


Agressivitat: Nul·la    


S’aprofitaran els fonaments superficials existents dels pilars i murs que només suportaran una planta. 


En canvi, els pilars principals, amb càrregues molt elevades, disposaran de fonamentació profunda 


mitjançant micropilots per minimitzar els possibles assentaments diferencials entre la fonamentació existent 


i la nova. Es preveuen micropilots de 8m de longitud, 220mm de diàmetre nominal i tuberia de 88,9x7mm, 


amb una capacitat portant de 65T per micropilot. S’ha aplicat un coeficient de seguretat de 2, i es compara 


amb les càrregues sense majorar. 


Com a ANNEXE 1 s’adjunta l’estudi geotècnic de LOSAN. 







 







5.2 FORMIGÓ ESTRUCTURAL. EHE. 


5.2.1 Designació del Formigó. EHE 


Element Resistència Consistència Àrid Ambient 
Contingut 


ciment 
Relació a/c 


Rec. 
mínim 


Fonaments 
correguts i murs 


HA-25 B-Tova 20 IIa 275 0,60 25 


Encepats HA-35 B-Tova 20 IIIa 350 0,45 25 


Pilars HA-35 B-Tova 10 IIIa 350 0,45 25 


Forjats HA-25 B-Tova 20 I 250 0,65 20 


Per tal d’augmentar la resistència de les bieles a compressió dels encepats i el cap del pilar de formigó on 


recolzen les encavallades, els encepats i els pilars hauran de tenir una resistència mínima de 35N/mm
2
. 


5.2.2 Designació d’armadures passives 
Acer. Designació: B 500 S 


5.2.3 Coeficients de minoració dels materials 
Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 


Acer. Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 


5.2.4 Coeficients de majoració d’accions 
Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 


Acer. Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 


5.2.5 Deformabilitat 


No cal comprovar la fletxa dels elements estructurals si la seva relació "llum / cantell útil" compleixen les 


limitacions de la taula 50.2.2.1 de la EHE. 


Fletxa màxima a terme infinit:  L / 250 


Fletxa activa màxima, amb envans: L / 400 


     Zona arxiu: L/1000  


5.2.6 FORJATS UNIDIRECCIONALS 
5.2.6.1 Característiques dels materials i geometria 


Zona Forjat 1 Forjat 2 Forjat 3 


Elements resistents prefabricats semibigueta de formigó 
pre-comprimida 


Placa alveolar 30+10 Placa alveolar 25-5 


Cassetó Alleugeridor ceràmic   
Resistència del formigó d’obra HA-25/B/20/I HA-25/B/20/I HA-25/B/20/I 
Armadura col·locada en obra B500S B500S B500S 
Armadura de repartiment B500T B500T B500T 
Separació entre eix de nervis (cm): 70 100cm 100cm 
Cantell total (cm): 30 40 30 
Gruix de la capa de compressió (cm): 5cm 10cm 5cm 
Malla de la capa de compressió: ME 15x30 diàmetre 5-5 


B500T, UNE 36092 
ME 20x20 diàmetre 8-8 
B500T, UNE 36092 


ME 20x20 diàmetre 5-5 
B500T, UNE 36092 


 


  







5.3 MURS ESTRUCTURALS DE FÀBRICA DE MAÓ. SE-F 


El murs estructurals de maó s'han projectat d'acord amb el Document Bàsic SE-F.  


5.3.1 Classe general d’exposició 


I Interior no agressiu 


5.3.2 Especificació de la Fábrica 


Els maons emprats en murs resistents de fàbrica han de complir les condicions establertes a la taula 4.1 del 


Document Bàsic SE-F. 


Obra de fàbrica nova:  Peça perforada ceràmica (volum de forats <45) 


Es considera una categoria del control de la fàbrica tipus II 


5.3.3 Especificació del morter 


Tipus de morte per l’obra de fàbrica nova: 


Tipud de morter Ordinari M8 Plasticidad: Sograssa Ample de juntes 1- 1,5 cm 


A les zones de recolzament dels perfils, tant dels forjats com de les bigues d’estintolament, es realitzaran 


daus de formigó i es retacarà amb morter sense retracció. 


5.3.4 Categoria de l’execució 


Es considera una categoria d’execució C, establerta a partir de l’apartat 8.2.1 del Document Bàsic SE-F. 


5.3.5 Resistència característica a compressió del mur 


Segons la taula 4.4 del Document Bàsic SE-F i considerant un tipus de morter aproximadament amb una 


resistència de 7,5 N/mm2, es pot adoptar una resistència característica de l’obra de maó perforat de 5 


N/mm2 


5.3.6 Coeficients parcials de seguretat 


Segons la taula 4.8 del Document Bàsic SE-F i considerant una categoria de control de la fàbrica II i una 


categoria d’execució C, el coeficient parcial de seguretat és de 3. 


  







5.4 ACER ESTRUCTURAL. SE-A 


5.4.1 Designació de l’acer. SE-A 


El tipus d’acer utilitzat en xapes i perfils és S-275 JR. 


5.4.2 Coeficient de minoració de l’acer 


Es considerarà un coeficient de minoració de l’acer de 1,05. El coeficient de minoració en el càlcul de les 


unions és de 1,25. 


5.4.3 Modelat i anàlisi 


L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en un model que proporciona una previsió suficientment precisa del 


comportament de la mateixa. Les condicions de recolzament que es consideren en els càlculs corresponen 


amb les disposicions constructives previstes. 


El càlcul s'ha basat en la teoria de l'elasticitat. 


S'ha utilitzat el programa de càlcul per ordinador CYPECAD per al càlcul de l’estructura. 


5.4.4 Durabilitat 


S’han considerat les estipulacions de l’apartat “3 Durabilitat” del “Document Bàsic SE-A. Seguretat 


estructural. Estructures d’acer. 


5.4.5 Estats límit últims 


La comprovació davant dels estats limit ultims suposa la comprovació ordenada davant la resistència de les 


seccions, de les barres i les unions. 


El valor del límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons s’indica a l’apartat 3 del 


“Document Básic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. No es considera l’efecte d’enduriment 


derivat del conformat en fred o de qualsevol altra operació. 


S’han seguit els criteris indicats en l’apartat “6 Estats límit últims” del “Document Básic SE-A. Seguretat 


estructural. Estructures d’acer” per a realitzar la comprovació de l’estructura, en base als següents criteris 


d’anàlisi. 


Descomposició de la barra en seccions i càlcul a cada un dels valors de resistència: 


• Resistència de les seccions a tracció 


• Resistència de les seccions a tall 


• Resistència de les seccions a compressió 


• Resistència de les seccions a flexió 


• Interacció de esforços: 


• Flexió composta sense tall 


• Flexió i tallant 


• Flexió, axil i tallant 


Comprovació de les barres de forma individual segons estigui sotmès a: 


• Tracció • Compressió  


5.4.6 Estats límit de servei 


Per a les diferents situacions de dimensionat s’ha comprovat que el comportament de l’estructura en quan a 


deformacions, vibracions i altres estats límit, esta dins dels límits establerts en l’apartat “7.1.3. Valors límits” 


del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. 







6 JUSTIFICACIONS DE CÀLCUL 


6.1 Estructura existent 


Tal com s’ha comentat anteriorment, els pilars i fonaments existents estaven previstos per a un edifici 


plurifamiliar de PSOT+PB+3, i en aquest projecte només suportaran un forjat, donat que l’estructura de 


planta primera i coberta se suporta sobre nous pilars amb els corresponents encepats de micropilots. 


Els trams de pilars existents de PSOT a PB tenen una dimensió de 30x40cm i estan armats com a mínim amb 


8∅16 (veure plànol d’estructura existent). Amb el càlcul del primer forjat realitzat mitjançant el programa 


CYPECAD, s’observa que per a pilars de 30x40cm, l’armat necessari és de 6∅12 i que, per tant, tots els pilars 


existents estan sobredimensionats. Els pilars que estaven previstos per a una junta de dilatació s’han 


modelat com a pilars apantallats i s’ha passat la junta de dilatació a un altre lloc 


 
Quadre de pilars del càlcul del forjat 1 (terra PB) 


 


 
Detall de l’armat dels pilars tipus existents, amb 6∅12, molt inferior als 8∅16 existents 


 


En relació a la fonamentació, si se superposa la dimensió dels fonaments aïllats necessaris en aquest 


projecte respecte els existents, es comprova que estan molt sobredimensionats. 







 
Vista general de la dimensió de fonamentació necessària per a suportar una planta respecte la dimensió existent 


 


 
Detall d’un tram de l’edifici, on s’observa clarament la diferència de dimensió de la fonamentació existent amb la 


necessària 


 


S’han extret 8 testimonis del formigó dels pilars, murs i fonaments i en tots els casos la resistència a 


compressió obtinguda és superiors als 25N/mm2, valor establert al projecte. Veure com a ANNEXE 2 els 


resultats d’aquests assaigs realitzats per ICEC el 20/01/2017. 


 


  







6.2 Forjat 1 


Els forjat s’ha calculat mitjançant el programa de càlcul CYPECAD. A continuació s’adjunten algunes imatges 


del model calculat 


 
Model de càlcul del primer forjat unidireccional de biguetes i trams amb llosa de formigó armat 


 


 
Planta calculada, indicant els increments de càrrega segons els diferents usos respecte l’estat de càrregues estàndard 


(2kN/m
2
 de càrregues mortes i 3 kN/m


2
 de sobrecàrrega d’ús) 







 
Deformació instantània de les lloses, amb una sobrecàrrega de 10 kN/m


2 


 


6.3 Forjats 2 i 3 


Aquests forjats de plaques alveolars s’han calculat també amb el programa de càlcul CYPECAD, suposant que 


recolzaven sobre murets. Tanmateix s’han corroborat els resultats amb l’empresa de prefabricats ROANSA 


per tal d’assegurar que els models d’encastament de les plaques era el correcte.  


Com a ANNEXE 3 s’adjunta el càlcul dels forjats realitzats per l’empresa ROANSA. 


 
Modelització dels forjats de plaques alveolars mitjançant el programa de càlcul CYPECAD


 


 







 
Modelització del forjat 2 (suport arxiu), amb una sobrecàrrega de 15 kN/m


2
 


 


 
Modelització del forjat 3 (coberta) 


 







6.4 Encavallades 


L’estructura de les encavallades s’ha calculat mitjançant el programa de càlcul CYPE3D, on les càrregues dels 


forjats s’han definit als diferents panys. 


 
Model introduït al programa CYPE 3D 


 


  


Model del pòrtic central, on la diagonal no arriba a 


l’extrem per deixar un pas entre arxius 


Model del pòrtic extrem 







 
Càrregues aplicades al pany de coberta 


 


 
Càrregues aplicades al forjat 2 (suport de l’arxiu). S’han introduït combinacions de càrregues de manera que es tingui en 


compte el supòsit de carregar el voladís i no el tram central del forjat, comprovació més desfavorable 







 
Càrregues aplicades als cordons superior i inferior de les encavallades 


 


Al centre dels pilars de formigó s’ha afegit com a càrrega puntual la reacció obtinguda al càlcul del forjat 


unidireccional del terra de PB. 


 
Càlcul dels perfils de les encavallades principals i secundàries 


 


Com a ANNEXE 4 s’adjuntaran els llistats de comprovació del càlcul de l’estructura. Tanmateix, per què sigui 


més entenedor, a continuació s’adjunten algunes captures de pantalla dels esforços i deformacions de 


l’estructura en general i dels pòrtics principals en particular. 







6.4.1 Resultats de l’estructura en general 


 
Comprovació de totes les barres de l’estructura 


 


Com es pot observar, el cordó superior de l’encavallada d’arriostrament i les barres que recolzen sobre els 


pilars davanters dels pòrtics centrals no compleixen. Tanmateix, si es mira detingudament, aquests 


incompliments són per molt poc i sovint es concentren a les unions, motiu pel quals als plànols ja s’han 


indicat els reforços necessaris mitjançant platines sobre els nusos de les unions. 


 
Detall de l’incompliment de les barres, on es pot observar que es produeix principalment sobre les unions, zones que 


s’han reforçat mitjançant platines (veure plànols). El muntant sobre el pilar, amb un incompliment del 104%, s’ha 


reforçat en tota la seva alçada amb una platina a l’ànima de 10mm 







La deformació més important és la deguda a la sobrecàrrega considerada a la zona d’arxiu, amb un valor de 


15 kN/m2. L’ús d’arxius mòbils condiciona que la fletxa sigui menor a L/1000, però s’ha considerat que 


aquesta limitació es refereix a la fletxa activa (després de la construcció de l’estructura i els paviments), 


donat que és el moment en què s’anivellaran les guies. 


Donat que les encavallades són metàl·liques, no és de preveure fletxa diferida en aquests elements. També 


cal tenir en compte que l’ala inferior s’ha reforçat amb una platina correguda de 25mm en tota la seva 


longitud per suportar les plaques, de manera que la inèrcia del perfil augmenta considerablement. 


 
Deformació instantània (pes propi i càrregues mortes) 


 







 
Deformació activa (pes arxiu en tota la planta) 


 


 
Deformació activa (pes arxiu a la zona en voladís) 


 







 
Reaccions sense majorar al recolzament de les encavallades sobre els pilars de formigó 


 


 
Reaccions majorades al recolzament de les encavallades sobre els pilars de formigó 


 







 
Reaccions a la base dels pilars de formigó sense majorar, un cop afegit el pes del forjat unidireccional calculat apart 


 


 
Reaccions a la base dels pilars de formigó majorades, un cop afegit el pes del forjat unidireccional calculat apart 


 







6.4.2 Resultats dels pòrtics centrals 


 
Nomenclatura dels nusos 


 


 
Descripció de les barres 


 







 
Aprofitament de les barres d’un pòrtic central. La diagonal amb un aprofitament del 100,5% es dóna per bona, el pilar 


metàl·lic sobre el de formigó (104%) es reforça amb una platina de 100mm i el nus entre el recolzament de l’encavallada 


i el pilar de formigó es reforça amb rigiditzadors 


 


 
Deformada de la combinació de pes propi i càrregues permanents, amb un valor a la punta de 8,6mm 


 







 
Deformada de la hipòtesi de sobrecàrrega d’arxiu en tota la superfície, amb un valor a la punta de 2,90mm i de 5,8mm 


al centre del voladís 


 


 
Deformada de la hipòtesi de sobrecàrrega d’arxiu només a la zona volada, amb un valor a la punta de 3,40mm i de 


6,8mm al centre del voladís 


 


 


 


 







6.4.3 Resultats dels pòrtics laterals 


 
Nomenclatura dels nusos 


 


 
Descripció de les barres 


 







 
Aprofitament de les barres d’un pòrtic extrem. Totes les barres compleixen, de manera que no necessiten reforços. Tot i 


així, a la placa de recolzament de l’encavallada sobre el pilar de formigó es disposaran rigiditzadors 


 


 
Deformada de la combinació de pes propi i càrregues permanents, amb un valor a la punta de 5,9mm 


 







 
Deformada de la hipòtesi de sobrecàrrega d’arxiu en tota la superfície, amb un valor a la punta de 2,90mm. 


 


 
Deformada de la hipòtesi de sobrecàrrega d’arxiu només a la zona volada, amb un valor a la punta de 3,50mm 


 


 


  







7 ANNEXOS 


ANNEX 1: Estudi geotècnic 


ANNEX 2: Resultats testimonis de formigó estructura existent 


ANNEX 3: Càlcul dels forjats de plaques alveolars realitzat per ROANSA 


ANNEXE 4: Llistats de comprovació de CYPE 3D, detallant els resultats dels pòrtics principals. 


ANNEXE 5: Llistats d’amidaments de les encavallades 


ANNEXE 6: Llistats de comprovació i amidaments dels encepats 
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1.‐ ANTECEDENTS  


 


A petició de AJUNTAMENT DE  LES BORGES BLANQUES  segons  les  instruccions  rebudes  i en 


base al nostre pressupost Nº 106∙11∙16∙ES, s’ha realitzat en el lloc indicat en el plànol adjunt, 


un estudi de sòls amb la finalitat de conèixer: 


 


 


a) Valors de  les  característiques mecàniques del  sòl,  obtingudes per mitjà  dels  assaigs 


geotècnics efectuats “in situ” i al laboratori. 


 


 Consideracions i recomanacions sobre la cota i tipologia d’una fonamentació profunda 


 


 


2.‐ TREBALLS  REALITZATS  


 


2.1 Sondeos mecánicos a percusión 


 


Durant el mes de Gener de 2017, s’han dut a terme: 


 


3 sondeigs a percussió 


 


amb la nostra sonda de penetració dinàmica model  "PD‐TAENZER". En aquest tipus de sonda 


avalada per la  llarga experiència, es comptabilitza el número de cops necessaris per clavar 10 


cm del tub en el seu avançament en el sòl, per mitjà de la caiguda lliure sobre ell mateix d’una 


massa de 115 Kg de pes. Aquesta copeja en cadència aproximada de 50 a 60 cops per minut i 


amb  una  alçada  constant  regulada  de  caiguda  de  40  cm,  obtenint‐se  així,  dades  sobre  la 


resistència del sòl en els punts d’assaigs, per mitjà d’un registre continu de la  penetració en el 


seu número de cops. 


 


Al mateix  temps va  recollint‐se, a  la sabata de clavar  (tub  inicial), un  testimoni continu amb 


mostres alterades i recuperació relativa que s’identifica visualment. Les mostres més vàlides i 







Nº 16181·01·17 M.S.L.    4 


 


representatives  van  ser  analitzades  al  nostre  laboratori  “Labotest”  per  tal  d’obtenir  dades 


significatives.  


 


 


 


El número de cops   del PD‐TAENZER per cada 10 cm està correlacionat empíricament amb el 


copeig  N  obtingut  amb  el  SPT  (Standard  Penetration  Test),  expressant‐se  aquesta    relació 


mitjançant l’equació: 


 


N = K ∙ Nl 


 


essent K un coeficient variable entre 0,8 i 1,2, segons el tipus de terreny i profunditat  que es 


consideri. Per  terrenys granulars  i cotes  superficials   es  fa  servir el valor màxim de 1,2  i per 


terrenys argilosos i profunds, el mínim de 0,8. 


 


A  les parets dels sondeigs s’han  realitzat un  total de 3 assaigs “in situ” amb el pressiòmetre 


TEXAM. 


 


2.2. Assaigs SPT  


 


A  l’interior dels sondeigs mecànics a percussió, a mesura que aquests es perforaven  i, prèvia 


neteja  del  seu  fons,  s’han  efectuat  un  total  de  3  assaigs  SPT  (Standard  Penetration  Test), 


consistents en la penetració d’un agafamostres normalitzat, mitjançant la caiguda d’una massa 


de 63,5 Kg de pes des d’una alçada de 76 cm. 


 


La  penetració  s’efectua  amb  quatre  trams  de  15  cm  cadascun,  denominant‐se  valor N  a  la 


suma dels cops dels dos trams intermitjos. 


 


 


2.3. Assaigs pressiomètrics  
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Finalment, una vegada acabat el sondeig a percussió  (Gener de 2017), a  l’interior del mateix 


s’ha realitzat 2 assaig pressiomètric tipus Menard, mitjançant una sonda cilíndrica de làmines 


metàl∙liques de 60 mm de diàmetre, segons la normativa vigent (NF P 94‐110‐1). Aquest assaig 


permet  obtenir  les  característiques  del  sòls,  referents  a  la  seva  deformabilitat  (mòdul 


pressiomètric) i les característiques resistents (pressió límit). 


 


L’assaig consisteix en la introducció d’un camp radial de pressions mitjançant l’aplicació d’una 


pressió  hidràulica  que  reomple  completament  la  perforació.  Es  genera  una  dilatació  de  la 


sonda, mitjançant un gas, contra les parets del sondeigs i es mesura la deformació volumètrica 


del terreny, en sentit horitzontal, fins arribar a ruptura. 


 


El pressiòmetre Menard es troba constituït per tres elements: 


 Controlador de pressió‐volum o CPV. 


 Tubs de connexió. 


 La sonda de mesura. 


 


La C.P.V es troba plena d’aigua i connectada a la sonda amb un sistema estanc de connexió. La 


impulsió de l’aigua cap a la sonda es realitza amb gas comprimit. La C.P.V es troba connectada 


amb  els  elements  de mesura  (manòmetres  de  lectura  de  pressió  d’aigua  i  gas,  el  visor  de 


lectura de deformacions volumètriques), que a  la mateixa vegada es  troba   connectada amb 


una  C.P.U. que registra tant les variacions de volum com de pressions. Aquesta C.P.U presenta 


una targeta magnètica on es registren i emmagatzemen tots els assaigs realitzats al camp. 


 


 


3.‐ CONTEXT  GEOLÒGIC  


 


Des  del  punt  de  vista  geològic,  la  nostra  zona  d’estudi  es  troba  situada  sobre  la Depressió 


Central Catalana, a prop del seu marge oriental, on es localitza la Serralada Pre‐litoral. 


 


Aquesta  Depressió  Central  Catalana,  déu  el  seu  origen  a  l’orogènia  alpina,  i,  més 


concretament, a la seva etapa distensiva, d’edat Neògena, que va generar un conjunt de grans 
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conques on, posteriorment  i degut a  les  successives  transgressions  i  regressions marines, es 


van dipositar grans espessors de materials Terciaris. 


 


L’àrea d’estudi es troba dins dels marges d’aquesta  fossa sedimentària, sobre  la qual, es van 


dipositar materials de  tipus marí en  transició a continental, marcant una clara variació de  la 


paleobatimetria de la zona d’estudi. 


 


Aquestes variacions del nivell base  tenen el  seu  reflex en  les unitats  litològiques presents a 


l’àrea d’estudi, passant de materials marins  (margues grises) a materials de  transició  (argiles 


margoses ocres amb intercalacions de nivells de guix). Cal remarcar que a les parts més distals 


d’aquesta conca es localitzen grans dipòsits de materials detrítics (gresos i conglomerats). 


 


 


 


Sobre aquests materials Terciaris, marcant una  clara discontinuïtat, observable en el  relleus 


circumdants  a  l’àrea  d’estudi,  es  van  dipositar  els materials Quaternaris. Aquests materials 


presenten una composició  litològica molt heterogènia degut a  la gran diversitat de processos 


sedimentològics que donaren lloc a la seva formació. 


 


No  obstant,  el  nostre  sector  d’estudi,  es  localitza  en  una  zona  topogràficament  deprimida 


respecte  als  relleus més  propers,  degut  a  això,  els  processos  sedimentològics  són  de  tipus 


al∙luvial‐fluvial  i,  per  tant,  els materials  dipositats  presenten  una  clara  component  detrítica 


(graves, gravetes i còdols) amb intercalacions de nivells cohesius. 


 


Donat el context geomorfològic de la zona d’estudi: 


 


- Relleus abruptes de materials Terciaris molt impermeables, 


- dipòsits Quaternaris de clara composició detrítica, 


 


és més que probable que apareguin circulacions  i acumulacions d’aigua en el contacte entre 


els materials Terciaris i Quaternaris. 
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Figura 1. Mapa geològic que engloba la zona d’estudi. 


 


 


4.‐ EMPLAÇAMENT 


 


 


 


 


 


El solar objecte d’estudi se situa entre el carrer de  l’Onze de Setembre  i el Raval del Carme, 


dins del terme municipal de Les Borges Blanques (veure Figura 2), situant‐se els sondeigs tal i 


com es mostra en el plànol adjunt (veure annex) i Figura 3. 


 


 







Nº 16181∙10∙16 M.S.L.  Les Borges Blanques    9 


 


Mecánica del Suelo, LOSAN S.A.    Tel: 93 662 25 50 
C/ de la Ciència nº 41    FAX: 93 638 00 60 
Polígon Empresarial, Gavà (Barcelona)    e‐mail: losan.sa@losansa.com 


 
Figura 2. Situació geogràfica de l’àrea d’estudi. 


 


Aquest  terreny  presenta  una  topografia  molt  regular  trobant‐se  el  terreny  ja  excavat  i  amb  la 


fonamentació  feta,  per  tant,  cal  assenyalar  que  entre  les  embocadures  dels  sondeigs  existeixen 


diferències topogràfiques de l’ordre de centímetres. 


 


 


Figura 3. Localització aproximada dels sondeigs realitzats a l’àrea d’estudi. 
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5‐.‐ LITOLOGIA  I  CARACTERÍSTIQUES  GEOTÈCNIQUES 


 


Degut a que el solar ja es troba excavat trobem directament la Unitat Terciària. 


 


5.1. Unitat Terciària 


 


 


 La Unitat  Terciària  es  troba  constituïda  per  argiles margoses‐argil∙lites marró  vermelloses, marró 


verdoses a marró violàcies  amb intercalacions de nivells de gresos de gra fi a mig marró grisencs. 


 
Cal  destacar  que  aquests  materials,  per  exposició  continuada  als  agents  atmosfèrics,  pateixen 


processos  de meteorització  que  redueixen  considerablement  les  seves  característiques  resistents, 


cohesives i friccionals. 


 


En base al context geològic de la zona i a la nostra informació d’arxiu, aquesta unitat podria presentar 


espessors  superiors  a  la  desena  de  metres  augmentant  o  mantenint  les  seves  característiques 


resistents en profunditat. 


 


Assaig 
Terciàri  


Classificació USCS CL
Granulometria, T0.08 [%] 98.5 
Humitat natural, w [%] 17,2 
Límit líquit, L.P. [%] 29.8 


Índex de plasticitat I.P. [%] 16.0 


Densitat humida  [Tn/m3]  1.86 


Assaigs SPT,NSPT (nº de cops por 30 cm) 65 – Rbg. 
Cohesió, c [Kg/cm2] 0.45 


Ángle de fregament intern,  [o]  31 
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6.‐ NIVELL  FREÀTIC 


 


Durant  l’execució  dels  sondeigs  (Gener  de  2017),  no  es  va  detectar  la  presència  d’aigua  fins  a  la 


fondària màxima assolida en els punts investigats. 


 


No  obstant,  en  èpoques  d’intensa  infiltració  no  es  descarta  la  presència  de  circulacions  d’aigua 


temporals a través dels trams  permeables o dels límits estratigràfics. 


 


 


 


 


 


 


7.‐ CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS  


 


7.1. Introducción 


 


  La fonamentació es troba resolta de manera superficial a  la unitat del substrat terciàri, tal  i 


com proposava en l’estudi geotècnic 15102/04/07 S.L.P. Amb un valor de treball admissible de: 


 


 


qa= 3,5 Kg/cm2 


 


Amb  uns  assentaments  inferiors  als  admissibles  d’una  polzada  (W<  2,5  cm.)  per  fonamentacions 


superficials d’ample B=2,0 m. 


 


  Degut a que a canviat el projecte i les carregues es concentren, aquestes superen la capacitat 


del  terreny,  per  lo  tant  es  proposa  la  realització  de  una  fonamentació  profunda  per medi  dels 


micropilots. 


 







Nº 16181∙10∙16 M.S.L.  Les Borges Blanques    12 


 


Mecánica del Suelo, LOSAN S.A.    Tel: 93 662 25 50 
C/ de la Ciència nº 41    FAX: 93 638 00 60 
Polígon Empresarial, Gavà (Barcelona)    e‐mail: losan.sa@losansa.com 


7.2. Estudio fonamentació profunda. Micropilots 


 


a) Cota i tipologia de la fonamentació. 


 


Aquests  elements  de  fonamentació  profunda,    es  tenen  que  encastar  a  la  unitat  substrat 


terciari, que apareixen superficialment. 


 


b) Adherència micropilot‐terreny.   


 


Pel disseny d’aquests elements de fonamentació profunda, es podran aplicar els següents 


valors d’ adherència micropilot‐terreny per les diferents unitats detectades: 


 


 


 


 


 


 


 (*)
AQUESTS VALORS NO ES TROBEN AFECTATS PER CAP COEFICIENT DE SEGURETAT. 


 


c) Observacions 


 


Per a l’execució d’aquesta tipologia de fonamentació, caldrà tenir en compte que el substrat 


Terciari presenta una elevada resistència a ser perforat. Per  lo qual, es recomana utilitzar eines de 


perforació de elevada resistència. 


 


 


Considerant un micropilot de diàmetre 175 mm, una  llargada de 6 m amb una  injecció tipus IGU,  la 


capacitat portant d’aquest micropilot seria de 30 Tn. 


 


 


 


ADHERÈNCIA MICROPILÓ‐TERRENY, rf,lim
(*)


 


UNITAT  INJECCIÓ IGU  INJECCIÓ IR  INJECCIO IRS 


Unitat Terciària  1.8 Kg/cm2  2.3 Kg/cm2 2.8 Kg/cm2  
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Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes vegades presenta, inclòs en zones 


o àrees molt pròximes als punts d’assaigs, si es detecta alguna discordança, varietat o dubte respecte  


a  les dades d’aquest  informe, durant el procés d’excavació  i/o de  fonamentació, els  indiquem que 


estem a la seva disposició per qualsevol consulta o ampliació de l’estudi. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8.‐ ANEJO  DE  CÁLCULO  


 


 


8.1. Cimentaciones superficiales 


 


10.1.1. Cálculo  de la tensión admisble de una cimentación superficial 


 


A partir de la fórmula  propuesta por Brinch Hansen (1970): 
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'······
2


1
········  idsNBidsNqidsNcq qqqqocccch   


Donde: 


dc, dq, d = coeficientes o factores de influencia que dependen de la profundidad del plano inferior de 


la zapata. 


sc, sq, s = factores de influencia que dependen de la forma en planta de la zapata. 


ic, iq, i = factores de influencia que dependen de la inclinación de la carga. 


 


‐ Factores de corrección debidos a la influencia de la profundidad de la cimentación 


 


Tiene  en  cuenta  el  terreno  situado  por  encima  de  la  cota  de  cimentación  y  que  sería  necesario 


movilizar en el caso de que tuviera lugar un hundimiento de cimiento.  


 


Para tener en cuenta este efecto, se emplea un coeficiente de corrección dc, a aplicar al término de 


cohesión,  función  de  la  relación  profundidad/ancho  de  la  cimentación  definido  por  la  siguiente 


expresión (Blanco, 1997): 


'35'01
B


D
dc   


Donde:  


D = espesor de terreno por encima de  la base de  la zapata que no va a modificar sus características 


resistentes en el tiempo. 


 


Usualmente,  los  factores  correspondientes  a  los  términos  de  densidad  y  de  sobrecarga  pueden 


considerarse la unidad (d=1, dq = 1). 


 


‐ Factores de corrección debidos a la influencia de la forma de la cimentación 


 


En general la tensión de hundimiento de una zapata circular o cuadrada resulta mayor que la de una 


zapata  indefinida. El efecto de  la  forma del  cimiento  se  tiene en  cuenta mediante  los  factores de 


corrección que a continuación se indican (Ministerio de Fomento y CSIC, 2001): 


 


 Término Nc: 
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 sc = 1’20, para zapata circular 


 
L


B
0'21  sc  , para zapata rectangular de ancho B y longitud L en planta 


 


 Término Nq: 
 


 sq = 1’20, para zapata circular 


 
L


B
tan '··5'11  sq  , para zapata rectangular 


 


 Término N: 
 


 S = 0’60, para zapata circular 


 
L


B
1'01  s  , para zapata rectangular 


 


‐ Factores de corrección debidos a la Influencia de la excentricidad de la cimentación 


 


Los coeficientes a aplicar por efecto de la existencia de componentes horizontales de cargas sobre la 


zapata son (Ministerio de Fomento y CSIC, 2001): 


 


 Término Nq: 
 


iq = (1‐0’7∙tanB)3∙(1‐ tanL) 


 


 Término Nc: 
 


1


1·
  ic 






q


qq


N


Ni
; para ’=0:   


··
11·5'0 ic 














cLB


H
 


 Término N�: 
 


i = (1‐tanB)3∙(1‐ tanL) 


Donde: 


B, L = ángulos de desviación de la carga respecto a la vertical. 


 


TENSIÓN DE HUNDIMIENTO EN CONDICIONES SIN DRENAJE 
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El  cálculo  sin  drenaje  se  efectúa  en  tensiones  totales,  adoptando  (φ=0,  c=Su),  donde  Su  es  la 


resistencia al corte sin drenaje del terreno. 


 


Para una carga en faja los factores de capacidad de carga adoptan los siguientes valores: 


 


 Nq (�=0) = 1 


 Nc (�=0) = 5,14 


 N� (f=0) = 0 


 


En consecuencia, la tensión de hundimiento total resulta: 


 


DSqNSq uocuh ··14'5·   


 


Donde: 


: es la densidad aparente del terreno situado por encima de la base de la cimentación. 


D: es la profundidad de la base del cimiento. 


 


Aplicando  los  factores de corrección anteriores,  la expresión general de  la  tensión de hundimiento 


total bruta en condiciones sin drenaje resultará: 


 


isDSidsq uccch ·······14'5   


 


 


 


 


 


 


 


TENSIÓN DE HUNDIMIENTO EN CONDICIONES DRENADAS 


 


 


La  expresión  básica  de  la  tensión  de  hundimiento  efectiva  bruta  para  una  carga  en  faja  (zapata 


corrida indefinida), es: 
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NBNqNcq qoch '·'··
2


1
·''·'   


 


Donde  los  factores  de  capacidad  de  carga  tienen  el  mismo  significado  que  en  los  apartados 


anteriores y los parámetros de resistencia al corte (c’, �’) vienen expresados en tensiones efectivas. 


 


La densidad o peso específico ’’ a  introducir en  la  formulación analítica  será el que  represente el 


estado de tensiones efectivas por debajo del cimiento: 


 


 El peso específico aparente, ap, si el nivel  freático se encuentra a una profundidad 


mayor que 1’5B bajo el plano de cimentación. 


 


 El peso específico sumergido, ', si el nivel freático está situado en o por encima del 


plano de cimentación. 


 


 Un  peso  específico  intermedio,  interpolable  linealmente,  si  el  nivel  freático  está 


comprendido entre los indicados anteriormente. 


 


 Si existiera un  flujo de agua ascendente, de gradiente  Iv, que afectara al plano de 


cimentación, el peso específico de cálculo será: 


 


’’ =' – Iv∙ w 


donde: 


' = Peso específico sumergido del terreno 


w = Peso específico del agua 


Iv = Gradiente vertical medio en la zona de espesor 1’5B bajo el plano de cimentación. 


 


Finalmente, aplicando  los  factores de corrección pertinentes  la expresión general de  la  tensión de 


hundimiento total en condiciones con drenaje resultará: 


 


idsNBidsNqidsNcq qqqqocccch ···'·'··
2


1
····'···'·'   
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TENSIÓN  ADMISIBLE 


 


La tensión admisible de una cimentación directa vendrá dada por la expresión: 


 


ooad q
)('


q
)(


 q 
F


netaq


F


netaq hh  


 


Donde F = 3 


 


 


8.1.2. Cálculo de asientos. Método elástico 


 


Este  este  método  consiste  en  suponer  que  el  suelo  corresponde  a  un  semiespacio  elástico, 


homogéneo  e  isótropo  con módulo  de  elasticidad  E  y  coeficiente  de  Poisson    (semiespacio  de 


Boussinesq, 1876 y 1885), para el que existen numerosas soluciones matemáticas ya resueltas, tanto 


sobre distribución de tensiones, como de deformaciones y asientos en superficie. 


 


Unos de los casos más comunes sería el de un rectángulo con carga uniforme, para el que se expone 


la siguiente solución para el cálculo de los asientos en superficie. 


 


 
E


-1q·B· 2
KS   


 


Donde: 


S = Asiento total de la cimentación 


q = Presión neta aplicada 


B =  Ancho de cimentación 


 =  Coeficiente de Poisson 


E =  Módulo de deformación 


K =  Coeficiente de forma que aparece tabulado en la tabla 1 


 


Taula 1.‐ Valores del coeficiente K. 
Cogido de Blanco (1997). 
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8.2. Càlcul fonamentació profunda mitjançant micropilots 


 


Segons la Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras, pel càlcul de la 


càrrega d’enfonsament d’un micropiló es consideraran dos casos: 


 


1) No es pot considerar la resistència per punta: 


Rc,d= Rfc,d = AL∙rfc,d 


 


2) Si es pot considerar la resistència per punta: 


Rc,d= Rfc,d + Rp,d 


 
On: 
Rfc,d = resistència per fuste en front a esforços de compressió. 


rfc,d =  fregament unitari per fuste en front esforços de compressió. 


AL = àrea lateral del micropiló. S’haurà de determinar a partir del diàmetre nominal, D ( que 


el diàmetre de perforació). 


 


Per poder considerar  la resistència per punta s’haurà de verificar a  la zona d’influència de  la punta 


(semisuma de la zona activa inferior, 3D, y de la zona passiva superior, 6D) que en: 
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- Sòls granulars, l’ índex N del SPT és superior a 30 (compacitat densa a molt densa). 


- Sòls cohesius,  la resistència a compressió serà superior a 100 KPa (consistències fermes, 


molt fermes i dures). 


- La longitud d’encastament serà superior o igual 6D nominals, mesurats des del plànol de 


la punta. 


 


 


 


 


 


 


 


▪ Obtenció de la resistència unitària per fuste 


 


‐ Mètode teòric: 


 


El fregament per fuste a una determinada fondària z, es podrà obtenir como: 


 


 


 


On: 


z =  fondària, mesurada verticalment des de la superfície del terreny. 


c’ = cohesió efectiva del terreny natural a la fondària z. 


 = angle de fregament en el contacte terreny‐fuste, a la fondària z, = KT∙’ , on KT  és un valor comprés 


entre 2/3≤KT≤1. 


’H  (z)  =  pressió  horitzontal  efectiva  del  terreny  a  la  fondària  z.    Es  determinarà  com  s’indica  a 


continuació segons el tipus d’injecció: 


 


  ‐ Injeccions tipus IR ó IRS, per a fondàries superiors a 5 m: 


 


   


‐ Resta del casos: 
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             On:  


  ’V(z) =  pressió vertical efectiva del terreny a la fondària z. 


Pi  =    pressió  d’injecció  que  es  considerarà   0  en micropilons  tipus  IR  i  IRS  amb  registres  de 


pressions d’injecció, per a zones de fuste que es trobin a una fondària superior a 5 m. 


  Ko = coeficient d’empenta en repòs. 


 


‐ Situacions a curt termini 


Pel  cas  de micropilons  en  contacte  amb  sòls  argilosos  saturats  i  per  l’anàlisi  de  situacions  a  curt 


termini, el fregament unitari per fuste s’obtindrà: 


    rc,d = SU/FCU 


 


On: 


SU =  resistència al tall sense drenatge del terreny a una fondària z. 


FCU = coeficient de minoració, que es pot considerar un valor de FCU=0,90 FC, veure taula 1:  


Taula 1.  Coeficients FC, F 


 


 


 


‐ Correlacions empíriques 


 


Utilitzant correlacions empíriques, el fregament unitari s’obté a partir de l’expressió: 
 


rfc,d = rf,lim / Fr 


On: 


rfc,d =  fregament unitari per fuste en front esforços de compressió. 


rf, lim =  fregament unitari límit per fuste que pot obtenir‐se a partir de la figura 1. 


Fr  =  coeficient  de  minoració,  que  té  en  compte  la  durada  de  la  funció  estructural  dels 


micropilons (veure taula 2): 


 


            Taula 2. Coeficient Fr 
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Figura 1.  Fregament unitari límit per fuste obtingut a partir dels valors de compressió simple, N del 


SPT i la pressió límit. 


 


 


 


▪ Obtenció de la resistència unitària per punta 


 


En el  cas de que es  consideri  la  resistència per punta,  s’adoptarà  com  valor màxim un 15% de  la 


resistència de càlcul per fuste en front a esforços de compressió: 


 


Rp,d  ≤ 0,15 Rfc,d 


On: 


Rp,d  = resistència de càlcul per punta 


Rfc,d = resistència de càlcul per fuste en front a esforços de compressió. 
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ESTE INFORME SE  EMITE  BAJO  LAS CLÁUSULAS  SIGUIENTES: 


 


1.-  Como tal se considera Documento confidencial, tanto en su redacción como en su contenido, en consecuencia: 


 


M. del S. LOSAN S.A. no facilitará información relativa a este informe, ni total, ni parcial a terceras personas, físicas o jurídicas, 


salvo autorización expresa de la Propiedad o en los casos previstos por las leyes. 


 


2.-  No está autorizada la reproducción total o parcial de los datos contenidos en este INFORME, si no es para el uso del propio 


Propietario o de los Técnicos responsables. 


 


3.-  La columna litológica de cada sondeo suministra información localizada solamente en la vertical del propio sondeo, y en el 


momento en que se efectúa la investigación. 


 


4.-  M. del S. LOSAN S.A. emplea, para la realización de los sondeos los ensayos y pruebas, el personal y los medios 


adecuados en cada caso, no aceptando más responsabilidades ni obligaciones que las que completan a los trabajos 


específicamente encargados. 


 


5.- Las mediciones del nivel freático, si existen, quedan siempre referidas al día en que se han efectuado, y al propio sondeo 


donde se ha realizado cuyo número y posición figuran en el INFORME. 


 


6.- M. del S. LOSAN S.A. no se hace responsable de posibles daños a conducciones ó instalaciones de agua, gas, teléfono, 


electricidad, desagües, albañales, ..., que no se nos hubieran indicado con anterioridad mediante planos con acotaciones 


precisas de dichas instalaciones en su posicionamiento subterráneo ó exterior. 
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ANNEXE 2: Resultats assaigs formigó estructura 
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Expedient nº: 17.01/BTG-03/01.01
N.O.: 164834 Full: 1 de 4
NIF: P-2507000-D


PETICIONARI:


AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES
A l'atenció: Sra. Marta Torras
C/ Carmen, 21
25400 - BORGES BLANQUES
LLEIDA


PFTC


OBRA: Arxiu comarcal a Les Borges Blanques
DATA


Mostres recollides pel Laboratori Alb-09267-R 17/01/2017
Assaigs realitzats a l'obra Alb-09267-R 17/01/2017


REFERÈNCIA


Estructura de formigó armat


ASSAIGS REALITZATS


5 Extracció testimoni formigó amb corona diamantada Ø 7,5 cm inclòs tallat, recapçat i ruptura
per compressió, s/UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009


3 Extracció testimoni formigó amb corona diamantada Ø 10 cm inclòs tallat, recapçat i ruptura
per compressió, s/UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009


8 Determinació de la densitat seca del formigó endurit, s/UNE-EN 12390-7:2001/AC:2005


Lleida, 24 de gener de 2017


TÈCNIC DIRECTOR DE L'ÀMBIT TÈCNIC DIRECTOR LABORATORI


David Guerrero De La Fuente Esteve Guiral i Solsona


ACTA DE RESULTATS D'ASSAIGS


ICEC CONTROL QUALITAT D'OBRES S.L.
- Laboratori d'Assaigs amb Declaració Responsable presentada a la Generalitat de Catalunya. 
L'abast d'actuació inclòs a la Declaració Responsable està inscrit al Registre General del Codi 


Tècnic de l'Edificació i es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org.
- Els resultats lliurats en aquesta Acta de Resultats d'Assaigs es refereixen només a la mostra 


recollida o remesa al Laboratori i a les normes de referència de cada assaig.
- Es prohibeix la reproducció i publicació total o parcial d'aquesta Acta de Resultats d'Assaigs sense 


el consentiment previ d'ICEC Control Qualitat d'Obres S.L.


Més informació a www.iceccontrol.com .
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N.O.: 164834 Full: 2 de 4


FT2C 10.09


PETICIONARI AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES


OBRA Arxiu comarcal a Les Borges Blanques


DATA 17/01/2017


DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA PER COMPRESSIÓ DE PROVETES-TESTIMONI DE FORMIGÓ


La extracció s'ha realitzat mitjançant una màquina rotativa amb corona diamantada


L'extracció i ruptura de les provetes-testimoni per compressió simple s'ha realitzat d'acord amb les normes


UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009.


Proveta Càrrega Humitat Longitud Diàmetre Esbeltesa Resistència a
Testimoni ruptura superficial (L) (Ø) L / Ø compressió


núm. (kN) (%) cm cm (MPa)


T-1 103,1 5,1 14,43 7,17 2,01 25,5


T-2 113,0 5,9 14,47 7,16 2,02 28,1


T-3 146,6 8,8 14,22 7,15 1,99 36,5


T-4 213,0 9,0 18,55 9,38 1,98 30,8


(*) Incertesa de mesura de la premsa per a k=2 (%):   0,5


OBSERVACIONS:


- Data formigonat:


- Data extracció testimonis: 


- Data ruptura testimonis:  


- Edat del formigó (dies): 


- L'extracció dels testimonis s'ha fet perpendicularment a la superfície del formigó.


- Formigó confeccionat amb àrids de naturalesa silíceo-calcària parcialment matxucats de 20 mm de grandària


 màxima estimada.


- Proveta emmagatzemada a temperatura ambient fins el dia de ruptura i recapçada amb morter de sofre.


- Identificació testimonis: T-1: Pilar núm. 111 (planta soterrani)
T-2: Pilar núm. 130 (planta soterrani)
T-3: Mur (zona pilar 131 - planta soterrani)
T-4: Fonaments (zona pilar 138 - planta soterrani)


- No s'observa cap defecte en la ruptura de les provetes-testimoni.


- Precisió de la màquina d'assaigs utilitzada 


T-1, T-2 i T-3: Premsa SDE MEM-101/20 SDC 5622 (CLASSE 0,5 des de 4 kN fins 200 kN)


T-4: Premsa CMED-AR-300 (CLASSE 1 des de 60 fins 2700 kN)


Data inici assaig: 17/01/17 / Data fi assaig: 20/01/17


DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT SECA DEL FORMIGÓ ENDURIT, s/UNE-EN 12390-7:2001 i AC


La densitat seca del T-1, T-2 i T-3 s'ha determinat sobre proveta de 75 mm i la del T-4 sobre proveta de 100 mm de 


diàmetre, pesada a temperatura ambient i obtenint el seu volum per mesura de les seves dimensions geomètriques.


T-1 2289 kg/m³ T-2 2293 kg/m³


T-3 2316 kg/m³ T-4 2310 kg/m³


Data inici assaig: 19/01/17 / Data fi assaig: 19/01/17


20/01/2017


Superior a 28


REFERÈNCIA: Estructura de formigó armat


T-1, T-2, T-3 i T-4


Es desconeix


17/01/2017
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FT2C 10.09


PETICIONARI AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES


OBRA Arxiu comarcal a Les Borges Blanques


DATA 17/01/2017


DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA PER COMPRESSIÓ DE PROVETES-TESTIMONI DE FORMIGÓ


La extracció s'ha realitzat mitjançant una màquina rotativa amb corona diamantada


L'extracció i ruptura de les provetes-testimoni per compressió simple s'ha realitzat d'acord amb les normes


UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009.


Proveta Càrrega Humitat Longitud Diàmetre Esbeltesa Resistència a
Testimoni ruptura superficial (L) (Ø) L / Ø compressió


núm. (kN) (%) cm cm (MPa)


T-5 292,8 10,1 19,31 9,34 2,07 42,7


T-6 139,6 8,0 14,66 7,21 2,03 34,2


T-7 116,1 5,4 14,60 7,21 2,02 28,4


T-8 350,5 9,7 19,45 9,37 2,08 50,8


(*) Incertesa de mesura de la premsa per a k=2 (%):   0,5


OBSERVACIONS:


- Data formigonat:


- Data extracció testimonis: 


- Data ruptura testimonis:  


- Edat del formigó (dies): 


- L'extracció dels testimonis s'ha fet perpendicularment a la superfície del formigó.


- Formigó confeccionat amb àrids de naturalesa silíceo-calcària parcialment matxucats de 20 mm de grandària


 màxima estimada.


- Proveta emmagatzemada a temperatura ambient fins el dia de ruptura i recapçada amb morter de sofre.


- Identificació testimonis: T-5: Mur (zona pilar 129 - planta soterrani)
T-6: Fonaments (zona pilar 136 - planta soterrani)
T-7: Pilar núm. 123 (planta soterrani)
T-8: Fonaments (zona pilar 123 - planta soterrani)


- No s'observa cap defecte en la ruptura de les provetes-testimoni.


- Precisió de la màquina d'assaigs utilitzada 


T-6 i T-7: Premsa SDE MEM-101/20 SDC 5622 (CLASSE 0,5 des de 4 kN fins 200 kN)


T-5 i T-8: Premsa CMED-AR-300 (CLASSE 1 des de 60 fins 2700 kN)


Data inici assaig: 17/01/17 / Data fi assaig: 20/01/17


DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT SECA DEL FORMIGÓ ENDURIT, s/UNE-EN 12390-7:2001 i AC


La densitat seca del T-5 i T-8 s'ha determinat sobre proveta de 75 mm i la dels T-6 i T-7 sobre proveta de 100 mm de 


diàmetre, pesada a temperatura ambient i obtenint el seu volum per mesura de les seves dimensions geomètriques.


T-5 2373 kg/m³ T-6 2431 kg/m³


T-7 2273 kg/m³ T-8 2336 kg/m³


Data inici assaig: 19/01/17 / Data fi assaig: 19/01/17


20/01/2017


Superior a 28


REFERÈNCIA: Estructura de formigó armat


T-5, T-6, T-7 i T-8


Es desconeix


17/01/2017







Expedient nº: 17.01/BTG-03/01.01


N.O.: 164834 Full: 4 de 4


VCROQC


PETICIONARI AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES


OBRA
DATA 17/01/2017


Arxiu comarcal a Les Borges Blanques


REFERÈNCIA: Estructura de formigó armat







ANNEXE 3: Càlcul dels forjats de placa alveolar per 


ROANSA 


 







     JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL


TIPUS ARMAT CAPA


TIPUS PLACA: A-30R A06 + 10


FORJAT ESCOLLIT:


Rev 02-13/10/2015


9,00 m


15/02/17


ALVEOLAR A-30R+ 10-A06


CLIENT:


OBRA:


EXP:


DATA:







Valors característics i de càlcul


lt : 9,00 m


 lc : 8,90 m


h+c : 0,40 m


h: 0,30 m


 hc: 0,10 m


b: 1,00 m


0,1 m


0,1 m


: II a


: 0,260 m


: 0,360 m


Valors característics


fcpk : 45 N/mm2


fck : 25 N/mm2


fcpt,k : 2,66 N/mm2


fct,k : 1,80 N/mm2


fpyk1 : 1670 N/mm2


fpyk2 : 1670 N/mm2


Coeficients parcials de seguretat dels materials


E.L.U.


Formigó  γc : 1,50


Acer    γs : 1,15


E.L.S.


Formigó γc : 1,00


Acer    γs : 1,00


Valors de càlcul


fcpd : 30,00 N/mm2


fcd : 16,67 N/mm2


fct,d : 1,77 N/mm2


fct,d : 1,20 N/mm2


 fpyd1 : 1452 N/mm2


fpyd2 : 1452 N/mm2


σpi : 1300 N/mm2


Longitud dels recolzaments 


Resistència a compressió del formigó in situ


Resistència a tracció del formigo de la placa


Resistència a tracció del formigo de la capa  


Límit elàstic de càlcul cables de pretensat  Y 1770 C 


Límit elàstic de càlcul cordons de pretensat  Y 1860 S7 


Tensió inicial de pretensat en les armadures actives


1.-GEOMETRIA DEL CONJUNT


2.MATERIALS


Resistència a compressió del formigó de la placa


Longitud total de la placa 


Longitud de càlcul de la placa


Cantell del forjat 


Cantell total de la placa


Cantell total de la placa de compressió 


Ample de la placa


Tipus d'ambient 


 la  (dret):


la (esq.):Longitud dels recolzaments


Cantell util placa aïllada


Cantell util forjat


Resistència car. Compressió Formigó pretensat HP-45/P/12/lla


Resistència car. Compressió Formigó in situ HA-25/P/12/la


Resistència car. A Tracció Formigó pretensat HP-45/P/12/lla


Resistència car. a Tracció Formigó in situ HA-25/P/12/la


Límit elàstic característic cables de pretensat Y1770 C


Límit elàstic característic cordons de pretensat Y 1860 S7







Valors característics de les accions


Pes propi de la placa  Gf : 4,00 KN/m2


Pes propi de la capa de compressió Gc : 2,50 KN/m2


Pes propi juntes formigonades Gc : 0,39 KN/m2


Càrregues envans Gp : 0,00 KN/m2


Càrregues permanents Gp : 1,00 KN/m2


Sobrecàrregues d'ús Qu : 15,00 KN/m2


Coeficients parcials de seguretat de les accions


Estats Límit Últims (taula 12,1,b de l'art. 12º de la EHE)


Acció del pretensat (control intens)  γP : 1,00


Pes propi de la placa (control intens) γG : 1,35


Pes propi de la capa de compressió γG : 1,35 CONTROL INTENS


Càrregues permanents γG : 1,50 CONTROL NORMAL


Sobrecàrregues d'ús γQ : 1,60 CONTROL NORMAL


Estats Límit de Servei  (taula 12,2 de l'art. 12º de la EHE)


Acció del pretensat (efecte desfavorable) γP : 1,05


Acció del pretensat (efecte favorable) γP : 0,95


Pes propi de la placa (efecte desfavorable)  γG : 1,00


Pes propi de la capa de compressió (efecte desfavorable) γG : 1,00


Càrregues permanents (efecte desfavorable) γG : 1,00


Sobrecàrregues d'ús (efecte desfavorable) γQ : 1,00


Coeficients de simultaneïtat


Sobrecàrrega tipus Ψ0,i : 0,7


Sobrecàrrega tipus Ψ1,i : 0,7


Sobrecàrrega tipus  Ψ2,i : 0,6


ELS


 q : 22,89 KN/m2


q : 22,89 KN/m


Per tant tindrem :


Ms: 226,64 KN.m/m


Vs: 101,86 KN


ELU


qd : 34,80 KN/m2


qd : 34,80 KN/m


Per tant tindrem :
Md : 344,58 KNm/m


Vd : 154,87 KNEsforç tallant de càlcul 


Moment flector de càlcul  


Càrrega total per ml de placa 


Càrrega total per m2


4.SOLICITACIONS (Càlcul isostàtic)


Càrrega total majorada per ml de placa


Moment flector 


Esforç tallant 


Càrrega total majorada per m2 


3.ACCIONS







92,99 KNm/m


475,35 KNm/m


Mo 245,75 KNm/m


154,61 KN


213,42 KN


204,14 KN


56,90 MNm2/m


141,00 MNm2/m


KN


1,27


1,67


Perimetre comprovació rasant 1.300 mm


El moment últim de la secció composta per placa+capa, és :


Mu 475,35 KNm/m


El moment flector de càlcul, és :


Md 344,58 KNm/m


Per tant , com que 344,58 < 475,35 la placa COMPLEIX


l'estat límit últim per esgotament enfront a sol.licitacions normals.


Zona en què Md < Mfis,d :


La secció a comprovar, estarà situada a la meitat d'un cantell útil de l'extrem del recolzament:


x = 


L'esforç tallant en aquesta secció serà :


 Vd =


L'esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima Vu2, de la placa alveolar és : 


 Vu2 = COMPLEIX


Zona en què Md > Mfis,d :


Rigidez del forjat


Rasant últim


Tallant últim (Vu amb   Md<Mo i Le=100mm del forjat)
Tallant últim (Vu amb Md>Mo)


Moment de servei 


Tallant últim (Vu amb Le=100mm de placa aïllada)


Rigidez del prefabricat


5.CARACTERÍSTIQUES RESISTENTS (valors de Fitxa tècnica)


Moment del pretensat 
Moment últim


(S/I)llosa / (S/I)sostre


Wfor/Wps


Tallant últim


En lloses alveolars amb la llosa superior formigonada a obra, s'hauran de considerar les dues 
situacions


Per comprovar que no s'arriba a l'Estat Límit d'Esgotament per esforç a Tallant, és necessari 
comprovar que   Vd ≤ Vu2.


154,61 KN


Moment últim


6.COMPROBACIÓ DE ELU ( Moments i Tallants)


No es compleix en cap secció que Md >Mfis,d


 a) Esforços resultants del pes propi de la llosa prefabricada i del formigó abocat a obra, que 
són


0,130 m


39,72 KN







b) Esforços tallants de les càrregues totals que són resistides per la secció composta.


Zona en què Md < Mfis,d :


La secció a comprovar, estarà situada a la meitat d'un cantell útil de l'extrem del recolzament:


               x =


L'esforç tallant en aquesta secció serà :


               Vd =


L'esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima Vu2, del forjat és : 


Vu2 = COMPLEIX


Zona en què Md  > Mfis,d :


La secció on es compleix Md  >  Mfis, és :


               x =


L'esforç tallant en aquesta secció serà :


               Vd =


L'esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima Vu2, del forjat és : 


Vu2 = COMPLEIX


Per tant podrem concloure, que l'estat últim d'esgotament enfornt a tallant, tant de la placa 


com de la secció composta, és CORRECTE.


El tallant a un cantell útil del final del recolzament, degut a totes les càrregues, és :


               Vd =


Segons l'article 47, de la EHE, la tensió rasant a la junta valdrà :


t md : Vd S/ p *I :


Aquesta tensió rasant, haurà de complir, segons l'article 47,2 de la EHE, la següent condició :


tr,u =  β(1.30-0.30 * fck/25)*fctd 0,48


tr,u =  0.7*β*fctd 0,34


0,34


0,4


Per tant tindrem :


≤ COMPLEIX


No cal disposar gelosia de reforç


0,180 m


148,60 KN


213,42 KN


1,37 m


107,03 KN


204,14 KN


148,60 KN


0,14  N/mm2


0,34  N/mm2


fctd (perímetre de contacte entre la placa y la capa de compresió)……..


fcd ( resistència càclul a compressió formigó més dèbil de la junta) …..


β  ( codeficient que depèn del tipus de superfície)……………...…….….


amb els valors següents :


1,20  N/mm2


16,67  N/mm2


0,14  N/mm2


7.COMPROBACIÓ ESFORÇ RASANT







Per les seccions sotmeses a moments positius, el moment de la comprovació serà :


227,53 mkN/m


1,67


0


8,90 m
4,00 kN/m


2,89 kN/m


1,00 kN/m
15,00 kN/m


Per tant, com que 245,75 el forjat COMPLEIX


t0 fi,Pi -17,9 mm


t0 fi,ppp 8,5 mm


-8,1 mm
3,8 mm


t1 fi,pps 5,2 mm


1,3 mm
-1,0 mm


t2 fi,tab 0,0 mm


0,0 mm
0,5 mm


-0,7 mm


t3 fi,cm 0,7 mm


0,0 mm
0,3 mm
1,9 mm


-2,5 mm


t4 fi,scu 7,5 mm


0,0 mm
0,4 mm
2,4 mm


-3,1 mm
2,7 mm


Limitacions art 50 EHE
FLETXA POSITIVA TOTAL Mín.L/250 o L/500 +10: 28 mm 1,8 Ok!!
FLETXA ACTIVA L/500 o L/1000+5: 14 mm 10,1 Ok!!


Fletxa diferida de la càrrega morta entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la càrrega del pp.forjat entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la força de pretensat entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la tabiqueria entre t3 i t4


9.ESTATS LÍMITS DE DEFORMACIÓ.


Fletxa diferida de la carrega morta entre t3 i t4


Fletxa diferida del p.p. forjat entre t3 i t4


Fletxa diferida de la força de pret. entre t3 i t4


Fletxa instantània de la sobrecàrregade us


Fletxa instantània de la tabiqueria


Fletxa dif.de la part quasipermanent de la SCU entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la càrrega de tabiqueria entre t4 i infinit


 Mp : ( α * ( g1 + ( 1 - k1) * g2 ) *  l
2/8 ) +( g3 + q * Ψ1 ) * l


2/8  : ………..


Fletxa diferida de la força del pret. entre t2 i t3


Fletxa inst. deguda al pes del formigó insitu


Fletxa instantània de la càrrega morta


Contrafletxa instantània al transferir


Fletxa instantània al p. propi de la placa al transferir


Fletxa diferida del pretensat entre t0 i t1


Fletxa dif. del pes propi de la placa entre t0 i t1


Fletxa diferida del pp. Forjat entre t1 i t2


Fletxa diferida de la força de pret. entre t1 i t2


Moment límit de 


8.COMPROBACIÓ DE LA FISSURACIÓ (Annex 8 art. 3 EHE-08)


Fletxa diferida de la tabiqueria entre t2 i t3


Fletxa diferida del pp. Forjat entre t2 i t2


essent :


α (relació entre mòduls resistents (Winf' / Winf))  ……………………  


K1  (coeficient d'apuntalament )  …………………………………….


l  (llum de càlcul de la placa) …………………………….…………..
g1  ( pes propi de la placa )…………………………………………..


g2  ( pes de la capa de compressió )……………………………….


g3 ( càrregues permanents )…………………………………………
q  ( sobrecàrregues d'ús) ……………………………………………


kNm/m   >


245,75 kNm/m


227,53 kNm/m







8,90 m
6,89 kN/m2
1,00 kN/m2


15,00 kN/m2
65 mm


400 mm


on:


Per al càlcul d'∆asi necessitem conèixer µfi  µfi = Efi,d/Rfi,d,0 on:


Efi,d = ƞfi.Ed sent:


Per tant els resultats de càlcul a foc de la placa són els següents:


 REI : 120 minuts


Calcaris


Gk : 7,89 kN
Ψ1,i : 0,7
Qk1 : 15,00 kN
γG : 1,50


1,60


Rfi,d,0 = 475,35 mkN/m
Ed = 344,58 mkN/m


 ƞ = ( Gk+Ψ1,1*Qk1)/(γG*Gk+γQ,1*Qk1) = 0,51
Efi,d = ƞfi.Ed = 176,83 mkN/m


Per tant          µfi = 0,37
Mitjançant interpolació lineal s'obté ∆asi = -8,60 mm


am forjat  = 65 mm


REI forjat = 240


Segons el valor calculat am la placa amb armat tipus COMPLEIX


amb el requeriment a foc  REI 120 minuts


Dades generals:


Longitud de càlcul:
Pes propi forjat:
Càrregues permanents:
Sobrecàrregues:
Baricentre de les armadures:


Efi,d   efecte de les accions de càlcul en situació permanent a temperatura normal on,


10.JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC.


Asi   és l'area de cada una de les armadures
asi   distància de l'eix de cada armadura al parament exposat més pròxim
fyki   resistència característica de l'acer de les armadures
asi   distància de l'eix de cada armadura al parament exposat més pròxim
∆asi  correcció deguda a les diferents temperatures crítiques de l'acer.


Ed   l'efecte de les accionsen situació d'incendi


ƞfi factor de reducció


La distància equivalent a l'eix am, a efectes de resistència al foc es calcula mitjançant l'equació:


En el cas d'estructures de formigó, la resistència al foc de la placa alveolar vé definida en el Document 
Bàsic DB-SI del CTE.


Cantell total forjat:


Resistència al foc requerida                               
Naturalesa dels àrids
Valor de les accions permanents 
Coef. per valors freqüents d'una acció variable 
Valor de les accions variables
Coeficients parcials per una acció permanent 


Coeficients valors freqüents d'una acció variable γQ,1..


ALVEOLAR A-30R+ 10-A06


Rfi,d,0  resistència de l'element estructural en situació d'incendi en l'instant inicial t=0 a temperatura 
normal.







Dades de càlcul


Ld 8,90 m
bi 30 cm


P.propi 6,89 KN/m2
1,00 KN/m2


S.ús 15,00 KN/m2


G 1,50
Q 1,60


L1 100 mm
d 360 mm


Vu 213,42 KN


Resultats parcials


Md 344,58 KNm/m
Vd 154,87 KN


Vu2/2 106,71 KN


N
S
S
N FALSO


Càlcul de l'entrega mínima L1


g ,
Recolzaments directes de 


 Com que alguna de les condicions de la EHE-08, Annex 12 (apartat 7.2.1, punt a) no es compleix, és necessari calcular 
l'entrega mínima (l1), segons el punt b) de l'esmenatat apartat, el que es realitza seguidament :


Coef. Majoració càrregues perm…
Coef. Majoració càrregues variab…


Entrega nominal (mm) ...
Cantell útil del forjat (mm) ...
Vu del forjat s/Fitxa Tècnica (KN/m)…


Md isostàtic (KN·m/m) ...
Tallant de càlcul (KN/m) ...
Tallant últim / 2 (KN/m) ...


¿Inexistència de càrregues puntuals? (S/N) ..
¿Sobrecàrrega menor o igual a 4 KN/m2? ...


C. Permanents


Longitud càlcul de la placa (m)…
Cantell de la placa (cm) ...


Pes propi del forjat (KN/m2) ...
Càrregues mortes (KN/m2) ...
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2) ...


11.RECOLZAMENT DIRECTE MÍNIM                                    (EHE-08 59.2.3.3 / Annex 12, apartat 7.2)


¿Cantell de placa menor o igual a 30 cm? ...
¿Compleix Vd < Vu2/2? ...


Al present informe, es calcula la longitud (l1) d'entrega necessària per un recolzament directe d'un forjat de prelloses o 
lloses alveolars pretensades, segons la EHE-08. Les condicions generals d'aquests recolzaments són :


- El recolzament de les lloses alveolars pretensades sobre bigues o murs, s'ha de realitzar sobre una capa de morter fresc 
de com a mínim 15mm de gruix, o sobre una capa de material elastomèric.
- En qualsevol situació, l'entrega (l1) mínima nominal serà de 50mm, valor sobre el qual s'admet una tolerància de -10mm, 
de manera que l'entrega real a obra no serà menor a 40mm.
- Els recolzaments directes queden reflexats a la figura següent :







Adoptant el sistema de coordenades de la figura, l'equació de la paràbola és la següent :


lbp =


(x) =


p = Tensió del pretensat després de les pèrdues


= Diàmetre de l'armadura activa (mm)
l1 = Entrega de la placa sobre el suport


Up = Capacitat mecànica de l'armadura activa


t 1300 N/mm2


perd 23,8 %
 9,3 mm


nb 18 ut


1 1,25
2 1,00
3 0,50


fbpd 2,1 N/mm2


p 990 N/mm2


lbp 685 mm


(L1) 268 N/mm2


Ap 1223 mm2/m


Capac.mec.arm.activa (KN/m) ... Up 327,63 OK!


Com que la capacitat mecànica de l'armadura activa és 327,63 KN/m, i l'esforç tallant de càlcul
és de 154,87 KN/m


Càlcul de la presió sobre el recolzament uniforme de material elastomèric (Neoprè)


1000 mm
80 mm


154,9 Kn
1,94 < 14,17 Compleix


1,94


Vic , a:


Signat : Departament Tècnic


Roura Anglada S.A.


Presió sobre el recolzament


Resistència de càlcul mínima elastòmer (N/mm2) …


Reacció sobre el recolzament (KN) …


Càlcul de la capacitat d'anclatge de l'armadura activa


Longitud de transferència de l'armadura activa, 
calculada segons la EHE-08 70.2.3


Tensió de l'armadura activa al punt considerat. En el 
nostre cas serà  x = l1.


La capacitat mecènica de l'armadura activa, a efectes de l'anclatge de l'esforç tallant, serà igual a la tensió 
efectiva de l'armadura al punt considerat  (x = l1), multiplicada per l'àrea de la secció transversal dels cables 
pretensats disposats a la placa. Per tant:


Segons la EFHE 21.3.1 (apartat 2), si alguna de les condicions anteriors no es compleix, el valor mínim de l1 s'haurà de 
determinar comprovant que a la secció de cantell interior del recolzament, l'armadura activa, considerant un anclatge 
parabòlic de la mateixa, és capaç d'anclar el tallant de càlcul Vd.


0,85·fcd =


15 febrer 2017


Tensió d'adherència (N/mm2) …


Ample efectiu de banda elastomèrica (transv. al forjat)…
Ample de banda elastomèrica (longitudinal al forjat)  …


Tensió armadura activa després de la pèrdua  (N/mm2) ...


Longitud de transferència (mm) ...


Tens.arm.act.en x = l1 (N/mm2) ...


Àrea arm.act. per metre (mm2/m) ...


el recolzament és VÀLID.


Tens.tensat arm. activa (N/mm2) ...


Pèrdues a plaç infinit (%) ...
Diàmetre armadura activa (mm) ...


Nº arm.activa (placa 1,00m) ...


Coeficient EHE 70.2.3 …
Coeficient EHE 70.2.3 …
Coeficient EHE 70.2.3 …


2
2


2
( ) p p


bp bp


x x x
l l
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     JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL


TIPUS ARMAT CAPA


TIPUS PLACA: A-25 A06 + 5


FORJAT ESCOLLIT:


Rev 02-13/10/2015


9,00 m


15/02/17


ALVEOLAR A-25+ 5-A06


CLIENT:


OBRA:


EXP:


DATA:







Valors característics i de càlcul


lt : 9,00 m


 lc : 8,90 m


h+c : 0,30 m


h: 0,25 m


 hc: 0,05 m


b: 1,00 m


0,1 m


0,1 m


: II a


: 0,225 m


: 0,275 m


Valors característics


fcpk : 45 N/mm2


fck : 25 N/mm2


fcpt,k : 2,66 N/mm2


fct,k : 1,80 N/mm2


fpyk1 : 1670 N/mm2


fpyk2 : 1670 N/mm2


Coeficients parcials de seguretat dels materials


E.L.U.


Formigó  γc : 1,50


Acer    γs : 1,15


E.L.S.


Formigó γc : 1,00


Acer    γs : 1,00


Valors de càlcul


fcpd : 30,00 N/mm2


fcd : 16,67 N/mm2


fct,d : 1,77 N/mm2


fct,d : 1,20 N/mm2


 fpyd1 : 1452 N/mm2


fpyd2 : 1452 N/mm2


σpi : 1300 N/mm2


Longitud dels recolzaments 


Resistència a compressió del formigó in situ


Resistència a tracció del formigo de la placa


Resistència a tracció del formigo de la capa  


Límit elàstic de càlcul cables de pretensat  Y 1770 C 


Límit elàstic de càlcul cordons de pretensat  Y 1860 S7 


Tensió inicial de pretensat en les armadures actives


1.-GEOMETRIA DEL CONJUNT


2.MATERIALS


Resistència a compressió del formigó de la placa


Longitud total de la placa 


Longitud de càlcul de la placa


Cantell del forjat 


Cantell total de la placa


Cantell total de la placa de compressió 


Ample de la placa


Tipus d'ambient 


 la  (dret):


la (esq.):Longitud dels recolzaments


Cantell util placa aïllada


Cantell util forjat


Resistència car. Compressió Formigó pretensat HP-45/P/12/lla


Resistència car. Compressió Formigó in situ HA-25/P/12/la


Resistència car. A Tracció Formigó pretensat HP-45/P/12/lla


Resistència car. a Tracció Formigó in situ HA-25/P/12/la


Límit elàstic característic cables de pretensat Y1770 C


Límit elàstic característic cordons de pretensat Y 1860 S7







Valors característics de les accions


Pes propi de la placa  Gf : 3,41 KN/m2


Pes propi de la capa de compressió Gc : 1,25 KN/m2


Pes propi juntes formigonades Gc : 0,34 KN/m2


Càrregues envans Gp : 0,00 KN/m2


Càrregues permanents Gp : 0,50 KN/m2


Sobrecàrregues d'ús Qu : 1,50 KN/m2


Coeficients parcials de seguretat de les accions


Estats Límit Últims (taula 12,1,b de l'art. 12º de la EHE)


Acció del pretensat (control intens)  γP : 1,00


Pes propi de la placa (control intens) γG : 1,35


Pes propi de la capa de compressió γG : 1,35 CONTROL INTENS


Càrregues permanents γG : 1,50 CONTROL NORMAL


Sobrecàrregues d'ús γQ : 1,60 CONTROL NORMAL


Estats Límit de Servei  (taula 12,2 de l'art. 12º de la EHE)


Acció del pretensat (efecte desfavorable) γP : 1,05


Acció del pretensat (efecte favorable) γP : 0,95


Pes propi de la placa (efecte desfavorable)  γG : 1,00


Pes propi de la capa de compressió (efecte desfavorable) γG : 1,00


Càrregues permanents (efecte desfavorable) γG : 1,00


Sobrecàrregues d'ús (efecte desfavorable) γQ : 1,00


Coeficients de simultaneïtat


Sobrecàrrega tipus Ψ0,i : 0,7


Sobrecàrrega tipus Ψ1,i : 0,7


Sobrecàrrega tipus  Ψ2,i : 0,6


ELS


 q : 7,00 KN/m2


q : 7,00 KN/m


Per tant tindrem :


Ms: 69,31 KN.m/m


Vs: 31,15 KN


ELU


qd : 9,90 KN/m2


qd : 9,90 KN/m


Per tant tindrem :
Md : 98,02 KNm/m


Vd : 44,06 KNEsforç tallant de càlcul 


Moment flector de càlcul  


Càrrega total per ml de placa 


Càrrega total per m2


4.SOLICITACIONS (Càlcul isostàtic)


Càrrega total majorada per ml de placa


Moment flector 


Esforç tallant 


Càrrega total majorada per m2 


3.ACCIONS







52,83 KNm/m


229,96 KNm/m


Mo 115,61 KNm/m


129,54 KN


149,49 KN


138,59 KN


32,36 MNm2/m


57,90 MNm2/m


KN


1,14


1,40


Perimetre comprovació rasant 1.250 mm


El moment últim de la secció composta per placa+capa, és :


Mu 229,96 KNm/m


El moment flector de càlcul, és :


Md 98,02 KNm/m


Per tant , com que 98,02 < 229,96 la placa COMPLEIX


l'estat límit últim per esgotament enfront a sol.licitacions normals.


Zona en què Md < Mfis,d :


La secció a comprovar, estarà situada a la meitat d'un cantell útil de l'extrem del recolzament:


x = 


L'esforç tallant en aquesta secció serà :


 Vd =


L'esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima Vu2, de la placa alveolar és : 


 Vu2 = COMPLEIX


Zona en què Md > Mfis,d :


Rigidez del forjat


Rasant últim


Tallant últim (Vu amb   Md<Mo i Le=100mm del forjat)
Tallant últim (Vu amb Md>Mo)


Moment de servei 


Tallant últim (Vu amb Le=100mm de placa aïllada)


Rigidez del prefabricat


5.CARACTERÍSTIQUES RESISTENTS (valors de Fitxa tècnica)


Moment del pretensat 
Moment últim


(S/I)llosa / (S/I)sostre


Wfor/Wps


Tallant últim


En lloses alveolars amb la llosa superior formigonada a obra, s'hauran de considerar les dues 
situacions


Per comprovar que no s'arriba a l'Estat Límit d'Esgotament per esforç a Tallant, és necessari 
comprovar que   Vd ≤ Vu2.


129,54 KN


Moment últim


6.COMPROBACIÓ DE ELU ( Moments i Tallants)


No es compleix en cap secció que Md >Mfis,d


 a) Esforços resultants del pes propi de la llosa prefabricada i del formigó abocat a obra, que 
són


0,113 m


28,94 KN







b) Esforços tallants de les càrregues totals que són resistides per la secció composta.


Zona en què Md < Mfis,d :


La secció a comprovar, estarà situada a la meitat d'un cantell útil de l'extrem del recolzament:


               x =


L'esforç tallant en aquesta secció serà :


               Vd =


L'esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima Vu2, del forjat és : 


Vu2 = COMPLEIX


Zona en què Md  > Mfis,d :


La secció on es compleix Md  >  Mfis, és :


               x =


L'esforç tallant en aquesta secció serà :


               Vd =


L'esforç tallant d'esgotament per tracció a l'ànima Vu2, del forjat és : 


Vu2 = COMPLEIX


Per tant podrem concloure, que l'estat últim d'esgotament enfornt a tallant, tant de la placa 


com de la secció composta, és CORRECTE.


El tallant a un cantell útil del final del recolzament, degut a totes les càrregues, és :


               Vd =


Segons l'article 47, de la EHE, la tensió rasant a la junta valdrà :


t md : Vd S/ p *I :


Aquesta tensió rasant, haurà de complir, segons l'article 47,2 de la EHE, la següent condició :


tr,u =  β(1.30-0.30 * fck/25)*fctd 0,48


tr,u =  0.7*β*fctd 0,34


0,34


0,4


Per tant tindrem :


≤ COMPLEIX


No cal disposar gelosia de reforç


0,138 m


42,69 KN


149,49 KN


2,12 m


23,07 KN


138,59 KN


42,69 KN


0,04  N/mm2


0,34  N/mm2


fctd (perímetre de contacte entre la placa y la capa de compresió)……..


fcd ( resistència càclul a compressió formigó més dèbil de la junta) …..


β  ( codeficient que depèn del tipus de superfície)……………...…….….


amb els valors següents :


1,20  N/mm2


16,67  N/mm2


0,04  N/mm2


7.COMPROBACIÓ ESFORÇ RASANT







Per les seccions sotmeses a moments positius, el moment de la comprovació serà :


84,54 mkN/m


1,40


0


8,90 m
3,41 kN/m


1,59 kN/m


0,50 kN/m
1,50 kN/m


Per tant, com que 115,61 el forjat COMPLEIX


t0 fi,Pi -18,1 mm


t0 fi,ppp 12,7 mm


-8,2 mm
5,7 mm


t1 fi,pps 5,0 mm


1,9 mm
-1,5 mm


t2 fi,tab 0,0 mm


0,0 mm
0,9 mm


-0,9 mm


t3 fi,cm 0,8 mm


0,0 mm
0,3 mm
3,4 mm


-3,5 mm


t4 fi,scu 1,8 mm


0,0 mm
0,4 mm
4,3 mm


-4,4 mm
0,6 mm


Limitacions art 50 EHE
FLETXA POSITIVA TOTAL Mín.L/250 o L/500 +10: 28 mm 1,5 Ok!!
FLETXA ACTIVA L/500 o L/1000+5: 14 mm 3,9 Ok!!


Fletxa diferida de la càrrega morta entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la càrrega del pp.forjat entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la força de pretensat entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la tabiqueria entre t3 i t4


9.ESTATS LÍMITS DE DEFORMACIÓ.


Fletxa diferida de la carrega morta entre t3 i t4


Fletxa diferida del p.p. forjat entre t3 i t4


Fletxa diferida de la força de pret. entre t3 i t4


Fletxa instantània de la sobrecàrregade us


Fletxa instantània de la tabiqueria


Fletxa dif.de la part quasipermanent de la SCU entre t4 i infinit


Fletxa diferida de la càrrega de tabiqueria entre t4 i infinit


 Mp : ( α * ( g1 + ( 1 - k1) * g2 ) *  l
2/8 ) +( g3 + q * Ψ1 ) * l


2/8  : ………..


Fletxa diferida de la força del pret. entre t2 i t3


Fletxa inst. deguda al pes del formigó insitu


Fletxa instantània de la càrrega morta


Contrafletxa instantània al transferir


Fletxa instantània al p. propi de la placa al transferir


Fletxa diferida del pretensat entre t0 i t1


Fletxa dif. del pes propi de la placa entre t0 i t1


Fletxa diferida del pp. Forjat entre t1 i t2


Fletxa diferida de la força de pret. entre t1 i t2


Moment límit de 


8.COMPROBACIÓ DE LA FISSURACIÓ (Annex 8 art. 3 EHE-08)


Fletxa diferida de la tabiqueria entre t2 i t3


Fletxa diferida del pp. Forjat entre t2 i t2


essent :


α (relació entre mòduls resistents (Winf' / Winf))  ……………………  


K1  (coeficient d'apuntalament )  …………………………………….


l  (llum de càlcul de la placa) …………………………….…………..
g1  ( pes propi de la placa )…………………………………………..


g2  ( pes de la capa de compressió )……………………………….


g3 ( càrregues permanents )…………………………………………
q  ( sobrecàrregues d'ús) ……………………………………………


kNm/m   >


115,61 kNm/m


84,54 kNm/m







8,90 m
5,00 kN/m2
0,50 kN/m2
1,50 kN/m2


56 mm
300 mm


on:


Per al càlcul d'∆asi necessitem conèixer µfi  µfi = Efi,d/Rfi,d,0 on:


Efi,d = ƞfi.Ed sent:


Per tant els resultats de càlcul a foc de la placa són els següents:


 REI : 120 minuts


Calcaris


Gk : 5,50 kN
Ψ1,i : 0,7
Qk1 : 1,50 kN
γG : 1,50


1,60


Rfi,d,0 = 229,96 mkN/m
Ed = 98,02 mkN/m


 ƞ = ( Gk+Ψ1,1*Qk1)/(γG*Gk+γQ,1*Qk1) = 0,62
Efi,d = ƞfi.Ed = 60,29 mkN/m


Per tant          µfi = 0,26
Mitjançant interpolació lineal s'obté ∆asi = -3,11 mm


am forjat  = 56 mm


REI forjat = 240


Segons el valor calculat am la placa amb armat tipus COMPLEIX


amb el requeriment a foc  REI 120 minuts


Dades generals:


Longitud de càlcul:
Pes propi forjat:
Càrregues permanents:
Sobrecàrregues:
Baricentre de les armadures:


Efi,d   efecte de les accions de càlcul en situació permanent a temperatura normal on,


10.JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC.


Asi   és l'area de cada una de les armadures
asi   distància de l'eix de cada armadura al parament exposat més pròxim
fyki   resistència característica de l'acer de les armadures
asi   distància de l'eix de cada armadura al parament exposat més pròxim
∆asi  correcció deguda a les diferents temperatures crítiques de l'acer.


Ed   l'efecte de les accionsen situació d'incendi


ƞfi factor de reducció


La distància equivalent a l'eix am, a efectes de resistència al foc es calcula mitjançant l'equació:


En el cas d'estructures de formigó, la resistència al foc de la placa alveolar vé definida en el Document 
Bàsic DB-SI del CTE.


Cantell total forjat:


Resistència al foc requerida                               
Naturalesa dels àrids
Valor de les accions permanents 
Coef. per valors freqüents d'una acció variable 
Valor de les accions variables
Coeficients parcials per una acció permanent 


Coeficients valors freqüents d'una acció variable γQ,1..


ALVEOLAR A-25+ 5-A06


Rfi,d,0  resistència de l'element estructural en situació d'incendi en l'instant inicial t=0 a temperatura 
normal.







Dades de càlcul


Ld 8,90 m
bi 25 cm


P.propi 5,00 KN/m2
0,50 KN/m2


S.ús 1,50 KN/m2


G 1,50
Q 1,60


L1 100 mm
d 275 mm


Vu 149,49 KN


Resultats parcials


Md 98,02 KNm/m
Vd 44,06 KN


Vu2/2 74,746 KN


N
N
N
S FALSO


Càlcul de l'entrega mínima L1


g ,
Recolzaments directes de 


 Com que alguna de les condicions de la EHE-08, Annex 12 (apartat 7.2.1, punt a) no es compleix, és necessari calcular 
l'entrega mínima (l1), segons el punt b) de l'esmenatat apartat, el que es realitza seguidament :


Coef. Majoració càrregues perm…
Coef. Majoració càrregues variab…


Entrega nominal (mm) ...
Cantell útil del forjat (mm) ...
Vu del forjat s/Fitxa Tècnica (KN/m)…


Md isostàtic (KN·m/m) ...
Tallant de càlcul (KN/m) ...
Tallant últim / 2 (KN/m) ...


¿Inexistència de càrregues puntuals? (S/N) ..
¿Sobrecàrrega menor o igual a 4 KN/m2? ...


C. Permanents


Longitud càlcul de la placa (m)…
Cantell de la placa (cm) ...


Pes propi del forjat (KN/m2) ...
Càrregues mortes (KN/m2) ...
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2) ...


11.RECOLZAMENT DIRECTE MÍNIM                                    (EHE-08 59.2.3.3 / Annex 12, apartat 7.2)


¿Cantell de placa menor o igual a 30 cm? ...
¿Compleix Vd < Vu2/2? ...


Al present informe, es calcula la longitud (l1) d'entrega necessària per un recolzament directe d'un forjat de prelloses o 
lloses alveolars pretensades, segons la EHE-08. Les condicions generals d'aquests recolzaments són :


- El recolzament de les lloses alveolars pretensades sobre bigues o murs, s'ha de realitzar sobre una capa de morter fresc 
de com a mínim 15mm de gruix, o sobre una capa de material elastomèric.
- En qualsevol situació, l'entrega (l1) mínima nominal serà de 50mm, valor sobre el qual s'admet una tolerància de -10mm, 
de manera que l'entrega real a obra no serà menor a 40mm.
- Els recolzaments directes queden reflexats a la figura següent :







Adoptant el sistema de coordenades de la figura, l'equació de la paràbola és la següent :


lbp =


(x) =


p = Tensió del pretensat després de les pèrdues


= Diàmetre de l'armadura activa (mm)
l1 = Entrega de la placa sobre el suport


Up = Capacitat mecànica de l'armadura activa


t 1300 N/mm2


perd 21,2 %
 5,0 mm


nb 30 ut


1 1,25
2 1,00
3 0,70


fbpd 2,4 N/mm2


p 1024 N/mm2


lbp 467 mm


(L1) 392 N/mm2


Ap 589 mm2/m


Capac.mec.arm.activa (KN/m) ... Up 230,82 OK!


Com que la capacitat mecànica de l'armadura activa és 230,82 KN/m, i l'esforç tallant de càlcul
és de 44,06 KN/m


Càlcul de la presió sobre el recolzament uniforme de material elastomèric (Neoprè)


1000 mm
80 mm


44,1 Kn
0,55 < 14,17 Compleix


0,55


Vic , a:


Signat : Departament Tècnic


Roura Anglada S.A.


Presió sobre el recolzament


Resistència de càlcul mínima elastòmer (N/mm2) …


Reacció sobre el recolzament (KN) …


Càlcul de la capacitat d'anclatge de l'armadura activa


Longitud de transferència de l'armadura activa, 
calculada segons la EHE-08 70.2.3


Tensió de l'armadura activa al punt considerat. En el 
nostre cas serà  x = l1.


La capacitat mecènica de l'armadura activa, a efectes de l'anclatge de l'esforç tallant, serà igual a la tensió 
efectiva de l'armadura al punt considerat  (x = l1), multiplicada per l'àrea de la secció transversal dels cables 
pretensats disposats a la placa. Per tant:


Segons la EFHE 21.3.1 (apartat 2), si alguna de les condicions anteriors no es compleix, el valor mínim de l1 s'haurà de 
determinar comprovant que a la secció de cantell interior del recolzament, l'armadura activa, considerant un anclatge 
parabòlic de la mateixa, és capaç d'anclar el tallant de càlcul Vd.


0,85·fcd =


15 febrer 2017


Tensió d'adherència (N/mm2) …


Ample efectiu de banda elastomèrica (transv. al forjat)…
Ample de banda elastomèrica (longitudinal al forjat)  …


Tensió armadura activa després de la pèrdua  (N/mm2) ...


Longitud de transferència (mm) ...


Tens.arm.act.en x = l1 (N/mm2) ...


Àrea arm.act. per metre (mm2/m) ...


el recolzament és VÀLID.


Tens.tensat arm. activa (N/mm2) ...


Pèrdues a plaç infinit (%) ...
Diàmetre armadura activa (mm) ...


Nº arm.activa (placa 1,00m) ...


Coeficient EHE 70.2.3 …
Coeficient EHE 70.2.3 …
Coeficient EHE 70.2.3 …


2
2


2
( ) p p


bp bp


x x x
l l
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ANNEXE 4.1: Llistat de comprovació pòrtic central 


  







 


 


ÍNDEX 


          


    


1.- GEOMETRIA 3 


1.1.- Nusos 3 


1.2.- Barres 3 


1.2.1.- Materials utilitzats 3 


1.2.2.- Descripció 4 


1.2.3.- Característiques mecàniques 5 


    


2.- RESULTATS 6 


2.1.- Nusos 6 


2.1.1.- Desplaçaments 6 


2.1.2.- Reaccions 12 


2.2.- Barres 13 


2.2.1.- Esforços 13 


2.2.2.- Comprovacions E.L.U. (Resumit) 21 


2.3.- Pilars 22 


2.3.1.- Esforços 22 


2.3.2.- Comprovacions E.L.U. i E.L.S. 24  







 


Llistats   


ARXIU LES BORGES BLANQUES - ESTRUCTURA METALICA Data: 13/03/17 
 


 


 


Pàgina 3 


 


1.- GEOMETRIA 
 


1.1.- Nusos 


Referències: 


∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 


θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals. 


Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al pla de dependència 


  


Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 


  


Nusos 


Referència 
Coordenades Vinculació exterior 


Vinculació interior X 
(m) 


Y 
(m) 


Z 
(m) 


∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependències Ux Uy Uz 


N5 9.000 -13.690 -6.950 X X X - - - - - - - Articulat 


N6 9.000 -13.690 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N7 9.000 -2.840 -6.950 X X X - - - - - - - Articulat 


N8 9.000 -2.840 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N29 9.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N30 9.000 0.000 -1.000 X X X - - - - - - - Articulat 


N31 9.000 -2.840 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N32 9.000 -13.690 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N63 9.000 -18.580 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N64 9.000 -18.580 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N65 9.000 -17.330 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N66 9.000 -17.330 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N67 9.000 -5.553 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N68 9.000 -5.553 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N69 9.000 -8.265 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N70 9.000 -8.265 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N71 9.000 -10.978 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N72 9.000 -10.978 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N73 9.000 0.000 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N112 9.000 -13.690 -3.300 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Articulat 


N119 9.000 -2.840 -3.300 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Articulat  


  
 


1.2.- Barres 
 


1.2.1.- Materials utilitzats 


Materials utilitzats 


Material E 
(MPa) 


ν G 
(MPa) 


fy 
(MPa) 


α·t 
(m/m°C) 


γ 
(kN/m³) Tipus Designació 


Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 


Formigó HA-25, Yc=1.5 27264.00 0.200 11360.00 - 0.000010 24.53 
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Materials utilitzats 


Material E 
(MPa) 


ν G 
(MPa) 


fy 
(MPa) 


α·t 
(m/m°C) 


γ 
(kN/m³) Tipus Designació 


Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
ν: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
α·t: Coeficient de dilatació 
γ: Pes específic  


  
 


1.2.2.- Descripció 


Descripció 


Material 
Barra 


(Ni/Nf) 
Peça 


(Ni/Nf) 
Perfil(Sèrie) 


Longitud 
(m) 


βxy βxz 
LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) 


Tipus Designació Indeformable 
origen 


Deformable Indeformable 
extrem 


Acer 
laminat S275 N30/N29 N30/N29 


HE 140 B 
(HEB) - 0.865 0.135 1.00 1.00 - - 


    N8/N31 N8/N31 HE 220 B 
(HEB) 


0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N6/N32 N6/N32 HE 220 M 
(HEM) 


0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N64/N63 N64/N63 
HE 100 B 
(HEB) 0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N66/N65 N66/N65 HE 120 B 
(HEB) 


0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N68/N67 N68/N67 
HE 120 B 
(HEB) 0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N70/N69 N70/N69 
HE 120 B 
(HEB) 0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N72/N71 N72/N71 HE 120 B 
(HEB) 


0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N29/N73 N29/N73 
HE 100 B 
(HEB) 0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N66/N32 N66/N32 HE 160 B 
(HEB) 


0.190 4.831 0.169 1.00 1.00 - - 


    N72/N32 N72/N32 HE 200 B 
(HEB) 


0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N72/N69 N72/N69 
HE 200 B 
(HEB) 0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N68/N69 N68/N69 HE 180 B 
(HEB) 


0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N68/N31 N68/N31 
HE 180 B 
(HEB) 0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N64/N66 N64/N29 
HE 240 M 
(HEM) - 1.250 - 1.00 1.00 - - 


    N66/N6 N64/N29 HE 240 M 
(HEM) 


- 3.640 - 1.00 1.00 - - 


    N6/N72 N64/N29 
HE 240 M 
(HEM) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N72/N70 N64/N29 HE 240 M 
(HEM) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N70/N68 N64/N29 HE 240 M 
(HEM) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N68/N8 N64/N29 
HE 240 M 
(HEM) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N8/N29 N64/N29 HE 240 M 
(HEM) 


- 2.840 - 1.00 1.00 - - 
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Descripció 


Material 
Barra 


(Ni/Nf) 
Peça 


(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) 


Longitud 
(m) 


βxy βxz 
LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) 


Tipus Designació Indeformable 
origen 


Deformable Indeformable 
extrem 


    N63/N65 N63/N73 
HE 240 B 
(HEB) - 1.250 - 1.00 1.00 - - 


    N65/N32 N63/N73 HE 240 B 
(HEB) 


- 3.640 - 1.00 1.00 - - 


    N32/N71 N63/N73 
HE 240 B 
(HEB) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N71/N69 N63/N73 
HE 240 B 
(HEB) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N69/N67 N63/N73 HE 240 B 
(HEB) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N67/N31 N63/N73 
HE 240 B 
(HEB) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N31/N73 N63/N73 HE 240 B 
(HEB) 


- 2.840 - 1.00 1.00 - - 


Formigó 
HA-25, 
Yc=1.5 N5/N112 N5/N6 


40x70 (Pilar 
rectangular) - 3.650 - 1.00 1.00 - - 


    N112/N6 N5/N6 
40x70 (Pilar 
rectangular) - 3.165 0.135 1.00 1.00 - - 


    N7/N119 N7/N8 40x70 (Pilar 
rectangular) 


- 3.650 - 1.00 1.00 - - 


    N119/N8 N7/N8 
40x70 (Pilar 
rectangular) - 3.165 0.135 1.00 1.00 - - 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  


  
 


1.2.3.- Característiques mecàniques 


Tipus de peça 


Ref. Peces 


1 N30/N29 


2 N8/N31 


3 N6/N32 


4 N64/N63 i N29/N73 


5 N66/N65, N68/N67, N70/N69 i N72/N71 


6 N66/N32 


7 N72/N32 i N72/N69 


8 N68/N69 i N68/N31 


9 N64/N29 


10 N63/N73 


11 N5/N6 i N7/N8  


  


Característiques mecàniques 


Material 
Ref. Descripció A 


(cm²) 
Avy 


(cm²) 
Avz 


(cm²) 
Iyy 


(cm4) 
Izz 


(cm4) 
It 


(cm4) Tipus Designació 


Acer 
laminat S275 


1 
HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 


    2 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 


    3 HE 220 M, (HEM) 149.40 88.14 26.23 14600.00 5012.00 315.30 
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Característiques mecàniques 


Material 
Ref. Descripció 


A 
(cm²) 


Avy 
(cm²) 


Avz 
(cm²) 


Iyy 
(cm4) 


Izz 
(cm4) 


It 
(cm4) Tipus Designació 


    4 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 


    5 HE 120 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84 


    6 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24 


    7 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 


    8 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16 


    9 HE 240 M, (HEM) 199.60 119.04 33.37 24290.00 8153.00 627.90 


    10 HE 240 B, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 


Formigó HA-25, 
Yc=1.5 


11 40x70, (Pilar rectangular) 2800.00 2333.33 2333.33 1143333.33 373333.33 952000.00 


Notació: 
Ref.: Referència 
A: Ârea de la secció transversal 
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  


  
 


2.- RESULTATS 
 


2.1.- Nusos 
 


2.1.1.- Desplaçaments 


Referències: 


Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals. 
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.  


2.1.1.1.- Hipòtesi 


Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


N5 Pes propi 0.000 0.000 0.000 -0.006 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.013 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.025 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.000 0.107 -0.002 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 0.001 0.033 0.000 


  N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


N6 Pes propi -0.002 -0.076 -1.187 - - - 


  CM 1 0.000 -0.008 -0.137 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.180 -1.201 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 -0.347 -0.646 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.167 -0.555 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.002 0.001 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.007 -0.089 - - - 


  V 1 0.026 1.457 0.005 - - - 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  V 2 -0.421 0.008 0.000 - - - 


  N 1 0.000 -0.004 -0.049 - - - 


N7 Pes propi 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.025 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.012 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.000 0.106 -0.001 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 -0.001 0.022 0.000 


  N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


N8 Pes propi -0.001 0.076 -0.736 - - - 


  CM 1 0.000 0.008 -0.097 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.181 -0.602 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.345 -0.688 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.164 0.086 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 -0.002 -0.103 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.007 -0.051 - - - 


  V 1 0.018 1.451 -0.005 - - - 


  V 2 -0.285 -0.008 0.000 - - - 


  N 1 0.000 0.004 -0.028 - - - 


N29 Pes propi -0.022 0.076 -0.116 - - - 


  CM 1 0.000 0.008 -0.013 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.001 0.181 0.029 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.001 0.345 0.029 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.164 0.000 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.002 -0.002 -0.054 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.001 0.007 -0.008 - - - 


  V 1 0.037 1.456 0.000 - - - 


  V 2 -2.735 -0.013 0.000 - - - 


  N 1 0.000 0.004 -0.005 - - - 


N30 Pes propi 0.000 0.000 0.000 -0.076 -0.022 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 0.000 -0.008 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.181 0.001 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.345 0.001 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.164 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.002 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 0.000 -0.007 -0.001 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.000 -1.456 0.037 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 0.013 -2.735 0.000 


  N 1 0.000 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.000 


N31 Pes propi -0.002 -1.256 -1.603 - - - 


  CM 1 -0.002 -0.151 -0.193 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -1.297 -1.441 - - - 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 -0.593 -1.697 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.704 0.255 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.001 0.039 -0.090 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.094 -0.149 - - - 


  V 1 0.128 1.506 -0.016 - - - 


  V 2 -10.308 -0.017 0.000 - - - 


  N 1 0.000 -0.052 -0.082 - - - 


N32 Pes propi -0.009 -0.528 -2.288 - - - 


  CM 1 -0.011 -0.066 -0.266 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.001 -2.106 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 1.402 -1.228 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -1.401 -0.878 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.006 0.022 0.002 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.037 -0.194 - - - 


  V 1 0.173 1.515 0.011 - - - 


  V 2 -16.946 0.017 0.000 - - - 


  N 1 0.000 -0.020 -0.107 - - - 


N63 Pes propi 0.332 -0.528 -7.656 - - - 


  CM 1 -0.010 -0.066 -0.940 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) -0.006 0.001 -2.998 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.005 1.402 0.551 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) -0.011 -1.401 -3.549 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.013 0.022 0.008 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.032 -0.037 -0.610 - - - 


  V 1 0.058 1.540 0.067 - - - 


  V 2 -7.253 0.032 0.000 - - - 


  N 1 0.018 -0.020 -0.336 - - - 


N64 Pes propi -0.323 0.186 -7.633 - - - 


  CM 1 -0.005 0.025 -0.939 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.004 0.013 -2.886 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) -0.004 -0.364 0.525 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.008 0.377 -3.411 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.004 0.002 0.007 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.028 0.013 -0.605 - - - 


  V 1 0.061 1.470 0.067 - - - 


  V 2 -7.245 0.016 -0.001 - - - 


  N 1 -0.015 0.007 -0.333 - - - 


N65 Pes propi 0.224 -0.528 -6.171 - - - 


  CM 1 -0.011 -0.066 -0.736 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) -0.004 0.001 -3.852 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.004 1.402 0.658 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) -0.008 -1.401 -4.510 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.011 0.022 0.016 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.022 -0.037 -0.562 - - - 


  V 1 0.091 1.534 0.056 - - - 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  V 2 -10.055 0.028 0.002 - - - 


  N 1 0.012 -0.020 -0.309 - - - 


N66 Pes propi -0.221 0.186 -5.547 - - - 


  CM 1 -0.003 0.025 -0.675 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.003 0.013 -3.997 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) -0.003 -0.364 0.674 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.006 0.377 -4.672 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.003 0.002 0.017 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.019 0.013 -0.440 - - - 


  V 1 0.051 1.466 0.056 - - - 


  V 2 -5.258 0.014 0.002 - - - 


  N 1 -0.010 0.007 -0.242 - - - 


N67 Pes propi 0.005 -0.977 -4.580 - - - 


  CM 1 -0.005 -0.117 -0.536 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.892 -4.650 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 -0.103 -4.964 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.788 0.313 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.003 0.033 -0.028 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.001 -0.072 -0.441 - - - 


  V 1 0.189 1.503 -0.011 - - - 


  V 2 -15.980 -0.009 -0.008 - - - 


  N 1 0.000 -0.040 -0.243 - - - 


N68 Pes propi -0.002 0.076 -4.080 - - - 


  CM 1 0.000 0.008 -0.488 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.182 -4.702 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.347 -5.014 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.165 0.312 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 -0.002 -0.026 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.007 -0.339 - - - 


  V 1 0.008 1.459 -0.010 - - - 


  V 2 1.228 -0.004 -0.009 - - - 


  N 1 0.000 0.004 -0.187 - - - 


N69 Pes propi -0.006 -0.697 -4.912 - - - 


  CM 1 -0.007 -0.084 -0.580 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.486 -5.588 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.387 -5.837 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.873 0.249 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.004 0.027 -0.019 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.050 -0.410 - - - 


  V 1 0.216 1.500 -0.009 - - - 


  V 2 -19.232 0.000 -0.006 - - - 


  N 1 0.000 -0.028 -0.225 - - - 


N70 Pes propi 0.001 -0.098 -5.771 - - - 


  CM 1 0.000 -0.012 -0.696 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.071 -7.243 - - - 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.005 -7.439 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.076 0.197 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 -0.026 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.008 -0.417 - - - 


  V 1 0.007 1.460 -0.009 - - - 


  V 2 1.800 0.000 -0.007 - - - 


  N 1 0.000 -0.004 -0.229 - - - 


N71 Pes propi -0.038 -0.612 -4.585 - - - 


  CM 1 -0.010 -0.075 -0.531 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.001 -0.242 -4.578 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.895 -4.628 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.001 -1.137 0.050 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.004 0.025 -0.007 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.003 -0.044 -0.435 - - - 


  V 1 0.209 1.508 -0.005 - - - 


  V 2 -19.504 0.008 -0.008 - - - 


  N 1 -0.002 -0.024 -0.239 - - - 


N72 Pes propi 0.027 -0.272 -4.127 - - - 


  CM 1 0.000 -0.033 -0.487 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.324 -4.647 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 -0.337 -4.673 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) -0.001 0.012 0.026 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.002 -0.007 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.002 -0.022 -0.340 - - - 


  V 1 0.013 1.461 -0.005 - - - 


  V 2 1.382 0.004 -0.009 - - - 


  N 1 0.001 -0.012 -0.187 - - - 


N73 Pes propi -0.010 -1.256 -0.428 - - - 


  CM 1 0.000 -0.151 -0.043 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) -0.001 -1.297 0.051 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) -0.001 -0.593 0.050 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.704 0.001 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.002 0.039 -0.055 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.094 -0.069 - - - 


  V 1 0.037 1.515 0.000 - - - 


  V 2 -2.743 -0.026 0.000 - - - 


  N 1 0.000 -0.052 -0.038 - - - 


N112 Pes propi 0.000 0.000 -0.641 0.012 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 -0.073 0.001 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 -0.643 0.029 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 -0.346 0.055 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 -0.297 -0.027 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 -0.048 0.001 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.003 -0.231 0.004 0.000 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  V 2 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.067 0.000 


  N 1 0.000 0.000 -0.026 0.001 0.000 0.000 


N119 Pes propi 0.000 0.000 -0.399 -0.012 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 -0.052 -0.001 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 -0.322 -0.029 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 -0.368 -0.055 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.046 0.026 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 -0.055 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 -0.027 -0.001 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 -0.003 -0.231 0.003 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.045 0.000 


  N 1 0.000 0.000 -0.015 -0.001 0.000 0.000  


  
 


2.1.1.2.- Envolupants 


Envolupants dels desplaçaments en nusos 


Referència 
Combinació Desplaçaments en eixos globals 


Tipus Descripció Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


N5 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.032 -0.002 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.113 0.033 0.000 


N6 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.423 -0.442 -2.663 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.024 1.541 -1.317 - - - 


N7 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.007 -0.001 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.138 0.022 0.000 


N8 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.285 -0.091 -1.709 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.017 1.890 -0.747 - - - 


N29 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -2.761 -0.096 -0.196 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.015 1.894 -0.100 - - - 


N30 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -1.894 -2.761 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.096 0.015 0.000 


N31 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -10.314 -2.867 -3.830 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.124 0.138 -1.541 - - - 


N32 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -16.973 -2.053 -4.961 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.152 2.346 -2.540 - - - 


N63 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -6.955 -2.053 -13.091 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.436 2.371 -7.970 - - - 


N64 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.619 -0.153 -12.922 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant -0.254 2.079 -7.973 - - - 


N65 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -9.861 -2.053 -12.289 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.342 2.365 -6.178 - - - 


N66 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -5.515 -0.153 -11.575 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant -0.165 2.076 -5.474 - - - 


N67 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -15.982 -2.106 -10.802 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.190 0.442 -4.803 - - - 
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Envolupants dels desplaçaments en nusos 


Referència 
Combinació Desplaçaments en eixos globals 


Tipus Descripció 
Dx 


(mm) 
Dy 


(mm) 
Dz 


(mm) 
Gx 


(mRad) 
Gy 


(mRad) 
Gz 


(mRad) 


N68 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.003 -0.088 -10.143 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 1.227 1.900 -4.256 - - - 


N69 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -19.249 -1.732 -11.993 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.203 1.133 -5.244 - - - 


N70 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.001 -0.199 -14.588 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 1.801 1.355 -6.271 - - - 


N71 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -19.561 -1.892 -10.433 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.163 1.739 -5.066 - - - 


N72 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.026 -0.676 -9.829 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 1.413 1.170 -4.589 - - - 


N73 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -2.753 -2.876 -0.634 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.030 0.147 -0.420 - - - 


N112 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -1.431 -0.245 -0.067 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 -0.711 0.070 0.004 0.000 


N119 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -0.920 -0.300 -0.045 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 -0.406 0.014 0.003 0.000  


  
 


2.1.2.- Reaccions 


Referències: 


Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces). 
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).  


2.1.2.1.- Envolupants 


Envolupants de les reaccions en nusos 


Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 


Tipus Descripció Rx 
(kN) 


Ry 
(kN) 


Rz 
(kN) 


Mx 
(kN·m) 


My 
(kN·m) 


Mz 
(kN·m) 


N5 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.445 -7.528 1495.016 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.142 26.454 4605.588 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.529 -4.799 1498.646 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.087 16.740 3005.991 0.00 0.00 0.00 


N7 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.650 -2.067 802.875 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.101 30.893 2979.798 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.032 -0.989 860.667 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.062 20.525 1937.724 0.00 0.00 0.00 


N30 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 86.413 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 310.477 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 104.512 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 205.228 0.00 0.00 0.00 


N112 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.300 -55.714 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 5.149 15.853 0.000 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.183 -35.256 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 3.220 10.107 0.000 0.00 0.00 0.00 


N119 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.213 -65.063 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 3.476 4.352 0.000 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.131 -43.226 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 2.173 2.083 0.000 0.00 0.00 0.00  
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Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat 
límit d'equilibri en la fonamentació. 


 


2.2.- Barres 
 


2.2.1.- Esforços 


Referències: 


N: Esforç axial (kN) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN) 
Mt: Moment torçor (kN·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m)  


2.2.1.1.- Envolupants 


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.216 m 0.432 m 0.649 m 0.864 m 0.865 m 


N30/N29 Acer laminat Nmín -270.853 -270.757 -270.660 -270.563 -270.467 -270.467 


    Nmàx -62.478 -62.421 -62.363 -62.306 -62.249 -62.249 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N8/N31 Acer laminat Nmín -1590.247 -1589.840 -1589.433 -1589.025 -1588.618 -1588.210 -1587.803 -1587.396 -1586.988 


    Nmàx -276.065 -275.824 -275.582 -275.341 -275.099 -274.858 -274.617 -274.375 -274.134 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N6/N32 Acer laminat Nmín -2791.486 -2790.817 -2790.148 -2789.479 -2788.810 -2788.141 -2787.473 -2786.804 -2786.135 


    Nmàx -888.425 -888.029 -887.633 -887.236 -886.840 -886.443 -886.047 -885.651 -885.254 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N64/N63 Acer laminat Nmín -38.741 -38.625 -38.509 -38.392 -38.276 -38.159 -38.043 -37.927 -37.810 


    Nmàx 3.216 3.285 3.354 3.423 3.492 3.561 3.630 3.699 3.768 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N66/N65 Acer laminat Nmín -244.681 -244.529 -244.377 -244.225 -244.073 -243.920 -243.768 -243.616 -243.464 


    Nmàx -63.842 -63.752 -63.662 -63.571 -63.481 -63.391 -63.301 -63.211 -63.120 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N68/N67 Acer laminat Nmín -194.904 -194.752 -194.599 -194.447 -194.295 -194.143 -193.991 -193.838 -193.686 


    Nmàx -75.224 -75.134 -75.044 -74.954 -74.863 -74.773 -74.683 -74.593 -74.503 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N70/N69 Acer laminat Nmín 161.229 161.319 161.410 161.500 161.590 161.680 161.770 161.861 161.951 


    Nmàx 789.645 789.797 789.950 790.102 790.254 790.406 790.559 790.711 790.863 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N72/N71 Acer laminat Nmín -178.685 -178.533 -178.381 -178.229 -178.077 -177.924 -177.772 -177.620 -177.468 


    Nmàx -62.086 -61.996 -61.906 -61.816 -61.725 -61.635 -61.545 -61.455 -61.365 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N29/N73 Acer laminat Nmín -92.348 -92.232 -92.115 -91.999 -91.882 -91.766 -91.650 -91.533 -91.417 


    Nmàx -38.274 -38.205 -38.136 -38.067 -37.998 -37.929 -37.860 -37.791 -37.722 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.190 m 0.794 m 1.398 m 2.002 m 2.606 m 3.210 m 3.814 m 4.417 m 5.021 m 


N66/N32 Acer laminat Nmín 345.053 345.197 345.341 345.485 345.629 345.773 345.917 346.061 346.205 


    Nmàx 1183.821 1184.064 1184.307 1184.550 1184.793 1185.036 1185.279 1185.522 1185.765 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -1.027 -0.713 -0.474 -0.235 0.002 0.144 0.286 0.428 0.609 


    Vzmàx -0.609 -0.423 -0.281 -0.139 0.004 0.243 0.482 0.721 1.027 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.11 0.41 0.62 0.75 0.79 0.75 0.62 0.40 0.10 


    Mymàx 0.19 0.69 1.05 1.26 1.33 1.26 1.04 0.68 0.17 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


N72/N32 Acer laminat Nmín 549.250 549.457 549.665 549.872 550.079 550.286 550.493 550.700 550.908 


    Nmàx 2038.312 2038.662 2039.011 2039.361 2039.711 2040.060 2040.410 2040.759 2041.109 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -1.101 -0.764 -0.508 -0.252 0.003 0.155 0.306 0.458 0.653 


    Vzmàx -0.653 -0.453 -0.301 -0.149 0.005 0.261 0.517 0.773 1.101 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.11 0.39 0.59 0.71 0.75 0.71 0.58 0.38 0.09 


    Mymàx 0.18 0.65 0.99 1.20 1.26 1.19 0.98 0.64 0.16 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


N72/N69 Acer laminat Nmín -1018.562 -1018.212 -1017.863 -1017.513 -1017.164 -1016.814 -1016.464 -1016.115 -1015.765 


    Nmàx -291.615 -291.407 -291.200 -290.993 -290.786 -290.579 -290.372 -290.165 -289.957 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -1.101 -0.764 -0.508 -0.252 0.003 0.155 0.306 0.458 0.653 


    Vzmàx -0.653 -0.453 -0.301 -0.149 0.005 0.261 0.517 0.773 1.101 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.11 0.39 0.59 0.71 0.75 0.71 0.58 0.38 0.09 


    Mymàx 0.18 0.65 0.99 1.20 1.26 1.19 0.98 0.64 0.16 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


N68/N69 Acer laminat Nmín -449.347 -449.055 -448.763 -448.470 -448.178 -447.886 -447.594 -447.301 -447.009 


    Nmàx 116.187 116.360 116.534 116.707 116.880 117.053 117.226 117.400 117.573 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -0.921 -0.639 -0.425 -0.210 0.002 0.129 0.256 0.383 0.546 


    Vzmàx -0.546 -0.379 -0.252 -0.125 0.004 0.218 0.432 0.647 0.921 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.09 0.32 0.49 0.59 0.63 0.59 0.49 0.32 0.08 


    Mymàx 0.15 0.55 0.83 1.00 1.06 1.00 0.82 0.54 0.13 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


N68/N31 Acer laminat Nmín 158.189 158.362 158.535 158.709 158.882 159.055 159.228 159.401 159.575 


    Nmàx 1625.293 1625.585 1625.877 1626.169 1626.462 1626.754 1627.046 1627.339 1627.631 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -0.921 -0.639 -0.425 -0.210 0.002 0.129 0.256 0.383 0.546 


    Vzmàx -0.546 -0.379 -0.252 -0.125 0.004 0.218 0.432 0.647 0.921 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.09 0.32 0.49 0.59 0.63 0.59 0.49 0.32 0.08 


    Mymàx 0.15 0.55 0.83 1.00 1.06 1.00 0.82 0.54 0.13 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m 


N64/N66 Acer laminat Nmín -15.768 -15.768 -15.768 -15.768 -15.768 -15.768 -15.768 


    Nmàx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 


    Vymín -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 


    Vymàx -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 


    Vzmín -6.366 5.665 17.696 29.728 41.759 53.790 65.821 


    Vzmàx 35.028 63.768 92.508 121.248 149.988 178.728 207.469 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 -10.29 -26.57 -48.84 -77.09 -111.33 -151.56 


    Mymàx 0.00 0.07 -2.36 -7.30 -14.75 -24.70 -37.16 


    Mzmín 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 


    Mzmàx 0.00 0.30 0.60 0.90 1.19 1.49 1.79  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.455 m 0.910 m 1.365 m 1.820 m 2.275 m 2.730 m 3.185 m 3.640 m 


N66/N6 Acer laminat Nmín -840.354 -840.354 -840.354 -840.354 -840.354 -840.354 -840.354 -840.354 -840.354 


    Nmàx -242.390 -242.390 -242.390 -242.390 -242.390 -242.390 -242.390 -242.390 -242.390 


    Vymín -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 


    Vymàx -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 


    Vzmín -483.348 -346.869 -210.391 -73.912 16.236 42.512 68.788 95.064 121.340 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.455 m 0.910 m 1.365 m 1.820 m 2.275 m 2.730 m 3.185 m 3.640 m 


    Vzmàx -59.781 -33.505 -7.229 19.047 91.629 228.108 364.586 501.064 637.543 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -151.56 -24.37 -7.13 -9.68 -24.23 -50.73 -102.44 -216.83 -475.86 


    Mymàx -37.16 45.75 164.56 229.08 231.53 171.92 63.46 -56.28 -105.51 


    Mzmín 0.06 0.09 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 


    Mzmàx 1.79 2.45 3.10 3.76 4.41 5.06 5.72 6.37 7.02  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N6/N72 Acer laminat Nmín -834.774 -834.774 -834.774 -834.774 -834.774 -834.774 -834.774 -834.774 -834.774 


    Nmàx -243.489 -243.489 -243.489 -243.489 -243.489 -243.489 -243.489 -243.489 -243.489 


    Vymín 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 


    Vymàx 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 


    Vzmín -539.843 -423.612 -307.380 -249.264 -144.906 -107.143 -76.976 -65.787 -43.409 


    Vzmàx -111.794 -89.416 -67.038 -55.849 -21.632 79.215 187.658 245.773 362.005 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -475.86 -289.19 -196.36 -159.14 -95.70 -47.90 -14.17 -33.33 -151.06 


    Mymàx -105.51 -66.53 12.50 41.11 69.04 58.89 9.12 2.01 21.31 


    Mzmín 0.25 0.22 0.20 0.19 0.16 0.13 0.11 0.10 0.07 


    Mzmàx 7.02 6.74 6.45 6.31 6.02 5.73 5.45 5.30 5.02  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N72/N70 Acer laminat Nmín 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 


    Nmàx 1207.738 1207.738 1207.738 1207.738 1207.738 1207.738 1207.738 1207.738 1207.738 


    Vymín 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 


    Vymàx 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 0.739 


    Vzmín -435.148 -318.917 -260.801 -144.569 -28.338 22.066 44.444 55.633 78.011 


    Vzmàx -62.666 -40.288 -29.099 -6.721 15.657 103.858 220.090 278.206 394.437 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -151.06 -12.93 21.07 34.11 38.47 34.15 21.14 10.52 -81.73 


    Mymàx 21.31 49.23 78.11 150.55 177.96 160.34 97.69 50.35 -12.86 


    Mzmín 0.07 0.05 0.03 0.01 -0.02 -0.05 -0.10 -0.12 -0.17 


    Mzmàx 5.02 4.73 4.59 4.30 4.01 3.74 3.47 3.34 3.07  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N70/N68 Acer laminat Nmín 24.547 24.547 24.547 24.547 24.547 24.547 24.547 24.547 24.547 


    Nmàx 1207.736 1207.736 1207.736 1207.736 1207.736 1207.736 1207.736 1207.736 1207.736 


    Vymín -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 


    Vymàx -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 


    Vzmín -384.621 -268.389 -210.274 -94.042 -2.014 20.364 42.742 53.931 76.309 


    Vzmàx -76.653 -54.275 -43.086 -20.708 25.725 141.957 258.188 316.304 432.536 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -81.73 5.04 14.67 27.44 31.51 26.91 13.63 -9.06 -148.07 


    Mymàx -12.86 51.51 97.67 156.23 169.75 138.24 61.71 21.35 -9.84 


    Mzmín -0.17 -0.15 -0.14 -0.12 -0.11 -0.09 -0.07 -0.07 -0.05 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


    Mzmàx 3.07 3.10 3.12 3.15 3.18 3.21 3.24 3.25 3.28  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N68/N8 Acer laminat Nmín -22.106 -22.106 -22.106 -22.106 -22.106 -22.106 -22.106 -22.106 -22.106 


    Nmàx 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 2.192 


    Vymín -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 


    Vymàx -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 


    Vzmín -375.649 -259.417 -143.185 -85.070 17.019 39.397 61.775 72.964 95.342 


    Vzmàx -44.244 -21.866 0.512 11.701 48.222 164.454 280.685 338.801 455.033 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -148.07 -25.30 2.31 1.80 -5.80 -25.26 -65.64 -114.54 -268.35 


    Mymàx -9.84 3.67 55.60 77.04 86.22 53.55 -11.93 -36.10 -68.70 


    Mzmín -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 


    Mzmàx 3.28 3.31 3.35 3.36 3.40 3.44 3.48 3.49 3.53  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.406 m 0.609 m 1.014 m 1.420 m 1.826 m 2.231 m 2.434 m 2.840 m 


N8/N29 Acer laminat Nmín -9.902 -9.902 -9.902 -9.902 -9.902 -9.902 -9.902 -9.902 -9.902 


    Nmàx 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 9.892 


    Vymín 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 


    Vymàx 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 


    Vzmín -328.721 -261.798 -228.336 -161.412 -94.489 -43.807 -19.166 -7.451 15.979 


    Vzmàx -106.196 -82.767 -71.052 -47.622 -24.192 15.480 81.192 114.654 181.578 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -268.35 -154.76 -119.81 -67.07 -35.53 -13.50 -0.97 1.73 0.00 


    Mymàx -68.70 -24.17 6.19 56.60 91.54 99.32 79.96 60.09 0.00 


    Mzmín 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 


    Mzmàx 3.53 3.03 2.77 2.27 1.77 1.26 0.76 0.50 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.208 m 0.417 m 0.625 m 0.833 m 1.042 m 1.250 m 


N63/N65 Acer laminat Nmín -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 


    Nmàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 


    Vymín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 


    Vymàx 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 


    Vzmín -36.224 -26.363 -17.977 -9.591 -1.205 7.181 15.567 


    Vzmàx 4.927 18.377 35.763 53.500 71.238 88.975 106.713 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 -2.27 -7.66 -16.81 -29.80 -46.49 -66.88 


    Mymàx 0.00 6.37 10.98 13.86 14.98 14.36 11.99 


    Mzmín 0.00 -0.19 -0.38 -0.57 -0.76 -0.95 -1.14 


    Mzmàx 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02  
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.455 m 0.910 m 1.365 m 1.820 m 2.275 m 2.730 m 3.185 m 3.640 m 


N65/N32 Acer laminat Nmín -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 -16.806 


    Nmàx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 


    Vymín 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 


    Vymàx 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 0.913 


    Vzmín -137.595 -98.857 -60.118 -21.380 8.519 26.835 45.150 63.465 81.780 


    Vzmàx -46.259 -27.944 -9.629 8.687 33.559 69.046 107.784 146.523 185.261 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -66.88 -15.81 3.49 11.52 11.22 2.58 -21.73 -73.64 -148.05 


    Mymàx 11.99 29.45 48.91 59.90 55.33 33.15 -0.91 -27.59 -60.63 


    Mzmín -1.14 -1.56 -1.97 -2.39 -2.81 -3.22 -3.64 -4.05 -4.47 


    Mzmàx -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.10  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N32/N71 Acer laminat Nmín -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 


    Nmàx 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 


    Vymín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 


    Vymàx 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 


    Vzmín -166.693 -133.702 -100.710 -84.215 -51.828 -24.186 -6.090 1.709 17.307 


    Vzmàx -73.761 -58.163 -42.565 -34.766 -19.168 -3.038 27.457 43.952 76.944 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -148.05 -89.85 -46.87 -30.11 -8.40 -1.08 0.19 -1.44 -20.39 


    Mymàx -60.63 -35.07 -15.55 -8.06 7.26 18.66 18.90 15.39 7.40 


    Mzmín -4.47 -4.52 -4.58 -4.61 -4.66 -4.72 -4.77 -4.80 -4.85 


    Mzmàx -0.10 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N71/N69 Acer laminat Nmín -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 -737.089 


    Nmàx 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 266.678 


    Vymín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 


    Vymàx 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 0.168 


    Vzmín -100.490 -67.498 -51.002 -18.011 7.172 22.770 38.368 46.167 61.765 


    Vzmàx -44.033 -28.435 -20.636 -5.038 17.364 50.355 83.347 99.843 132.834 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -20.39 6.10 11.50 17.75 17.93 12.07 -0.36 -17.08 -61.29 


    Mymàx 7.40 26.33 35.32 46.41 46.12 33.05 10.69 1.28 -20.87 


    Mzmín -4.85 -4.90 -4.93 -4.99 -5.04 -5.10 -5.16 -5.20 -5.26 


    Mzmàx 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.06 0.09 0.10 0.12  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N69/N67 Acer laminat Nmín -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 


    Nmàx -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 


    Vymín -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 


    Vymàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


    Vzmín -132.354 -99.363 -82.867 -49.875 -16.884 4.790 20.388 28.187 43.785 


    Vzmàx -61.161 -45.563 -37.764 -22.166 -6.568 19.092 52.084 68.580 101.571 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -61.29 -17.44 -0.74 11.60 17.21 16.77 10.29 4.78 -23.26 


    Mymàx -20.87 1.29 10.54 32.65 45.40 45.52 35.07 26.06 7.98 


    Mzmín -5.26 -5.09 -5.00 -4.83 -4.65 -4.48 -4.31 -4.22 -4.05 


    Mzmàx 0.12 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N67/N31 Acer laminat Nmín -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 -963.834 


    Nmàx -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 -91.748 


    Vymín -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 


    Vymàx 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 


    Vzmín -92.072 -59.081 -26.089 -9.594 11.345 26.943 42.541 50.340 65.938 


    Vzmàx -30.692 -15.094 0.504 8.303 32.866 65.204 98.195 114.691 147.683 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -23.26 2.87 10.46 11.98 10.39 -0.14 -26.33 -46.95 -97.79 


    Mymàx 7.98 19.60 29.00 30.78 24.85 8.17 -9.57 -18.57 -41.10 


    Mzmín -4.05 -3.87 -3.70 -3.61 -3.44 -3.27 -3.10 -3.01 -2.84 


    Mzmàx 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.406 m 0.609 m 1.014 m 1.420 m 1.826 m 2.231 m 2.434 m 2.840 m 


N31/N73 Acer laminat Nmín -10.551 -10.551 -10.551 -10.551 -10.551 -10.551 -10.551 -10.551 -10.551 


    Nmàx 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 10.546 


    Vymín -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 -0.998 


    Vymàx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 


    Vzmín -155.331 -120.789 -103.517 -68.975 -34.433 -3.844 12.488 20.653 36.984 


    Vzmàx -71.630 -55.299 -47.133 -30.802 -14.471 4.116 38.659 55.930 90.472 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -97.79 -41.78 -21.78 0.44 11.93 16.81 15.05 11.69 0.00 


    Mymàx -41.10 -15.35 -4.96 23.28 42.63 47.97 39.29 29.70 0.00 


    Mzmín -2.84 -2.43 -2.23 -1.82 -1.42 -1.01 -0.61 -0.40 0.00 


    Mzmàx 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00  


  
 


2.2.2.- Comprovacions E.L.U. (Resumit) 


Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) 


Estat 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 


N30/N29 
λ < 2.0 
Compleix N.P.(1) NEd = 0.00 


N.P.(2) 
x: 0 m 


η = 25.6 
MEd = 0.00 


N.P.(3) 
MEd = 0.00 


N.P.(3) 
VEd = 0.00 


N.P.(4) 
VEd = 0.00 


N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 25.6 


N8/N31 
λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 97.3 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 97.3 


N6/N32 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 104.2 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) NO COMPLEIX 
ηηηη = 104.2 


N64/N63 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) x: 3.579 m 
η = 0.6 


x: 0.135 m 
η = 21.7 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 21.7 


N66/N65 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 78.2 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 78.2 


N68/N67 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 62.3 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 62.3 
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Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) 


Estat 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 


N70/N69 λ ≤ 3.0 
Compleix 


N.P.(1) x: 3.579 m 
η = 88.8 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 88.8 


N72/N71 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 57.1 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 57.1 


N29/N73 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 51.6 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 51.6 


N66/N32 λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 5.019 m 
η = 83.4 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 2.606 m 
η = 1.4 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


x: 0.19 m 
η = 0.4 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


η < 0.1 N.P.(5) x: 2.606 m 
η = 84.7 


η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 84.7 


N72/N32 λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 4.437 m 
η = 99.8 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 2.303 m 
η = 0.8 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


η < 0.1 N.P.(5) x: 2.303 m 
η = 100.5 


η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) NO COMPLEIX 
ηηηη = 100.5 


N72/N69 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.168 m 
η = 96.7 


x: 2.303 m 
η = 0.8 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


η < 0.1 N.P.(5) 
x: 2.036 m 


η = 97.1 
η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 97.1 


N68/N69 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 4.437 m 
η = 6.9 


x: 0.168 m 
η = 57.8 


x: 2.303 m 
η = 0.8 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


η < 0.1 N.P.(5) 
x: 2.036 m 


η = 58.2 
η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 58.2 


N68/N31 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 4.437 m 
η = 95.2 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 2.303 m 
η = 0.8 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


VEd = 0.00 
N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) 


x: 2.303 m 
η = 95.9 η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 95.9 


N64/N66 λ < 2.0 
Compleix 


x: 0.208 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η < 0.1 η = 0.3 x: 1.25 m 
η = 28.4 


x: 1.25 m 
η = 0.7 


x: 1.25 m 
η = 23.7 η = 0.1 x: 0.208 m 


η < 0.1 
x: 0.208 m 


η < 0.1 
x: 1.25 m 
η = 28.9 


x: 0.208 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 28.9 


N66/N6 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) 


η = 22.0 x: 3.64 m 
η = 89.1 


x: 3.64 m 
η = 2.8 


x: 3.64 m 
η = 72.8 


η = 0.1 x: 3.64 m 
η = 93.7 


η < 0.1 x: 3.64 m 
η = 110.0 


x: 3.64 m 
η = 112.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


NO COMPLEIX 
ηηηη = 112.1 


N6/N72 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) η = 19.4 


x: 0 m 
η = 89.1 


x: 0 m 
η = 2.8 


x: 0 m 
η = 61.7 η < 0.1 


x: 0 m 
η = 90.2 η < 0.1 


x: 0 m 
η = 107.9 


x: 0 m 
η = 108.2 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


NO COMPLEIX 
ηηηη = 108.2 


N72/N70 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix η = 24.0 NEd = 0.00 


N.P.(10) 
x: 1.356 m 


η = 33.3 
x: 0 m 
η = 2.0 


x: 0 m 
η = 49.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 1.356 m 
η = 55.5 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 55.5 


N70/N68 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix η = 24.0 NEd = 0.00 


N.P.(10) 
x: 1.356 m 


η = 31.8 
x: 2.712 m 


η = 1.3 
x: 2.712 m 


η = 49.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 
x: 1.356 m 


η = 56.3 η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 56.3 


N68/N8 λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η < 0.1 η = 0.5 x: 2.712 m 
η = 50.2 


x: 2.712 m 
η = 1.4 


x: 2.712 m 
η = 52.0 η < 0.1 x: 2.712 m 


η = 50.2 η < 0.1 x: 2.712 m 
η = 51.3 


x: 2.712 m 
η = 51.4 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 


ηηηη = 52.0 


N8/N29 λ < 2.0 
Compleix 


x: 0 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η = 0.2 η = 0.2 x: 0 m 
η = 50.2 


x: 0 m 
η = 1.4 


x: 0 m 
η = 37.5 


η = 0.1 x: 0 m 
η < 0.1 


x: 0 m 
η < 0.1 


x: 0 m 
η = 51.2 


x: 0 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 51.2 


N63/N65 λ < 2.0 
Compleix 


x: 0.208 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η < 0.1 η = 0.6 x: 1.25 m 
η = 25.2 


x: 1.25 m 
η = 0.9 


x: 1.25 m 
η = 22.0 η = 0.1 x: 0.208 m 


η < 0.1 
x: 0.208 m 


η < 0.1 
x: 1.25 m 
η = 26.0 


x: 0.208 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 26.0 


N65/N32 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η < 0.1 η = 0.8 x: 3.64 m 
η = 55.7 


x: 3.64 m 
η = 3.6 


x: 3.64 m 
η = 38.2 


η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.64 m 
η = 58.2 


η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 58.2 


N32/N71 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η = 10.0 η = 32.8 x: 0 m 
η = 55.7 


x: 2.712 m 
η = 3.9 


x: 0 m 
η = 34.4 


η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 
η = 76.4 


η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 76.4 


N71/N69 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix η = 10.0 η = 32.8 


x: 2.712 m 
η = 23.1 


x: 2.712 m 
η = 4.2 


x: 2.712 m 
η = 27.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 1.163 m 
η = 48.0 η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 48.0 


N69/N67 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) η = 42.9 


x: 0 m 
η = 23.1 


x: 0 m 
η = 4.2 


x: 0 m 
η = 27.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 1.55 m 
η = 56.8 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 56.8 


N67/N31 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) η = 42.9 


x: 2.712 m 
η = 36.8 


x: 0 m 
η = 3.2 


x: 2.712 m 
η = 30.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 2.712 m 
η = 72.8 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 72.8 


N31/N73 λ < 2.0 
Compleix 


x: 0 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η = 0.4 η = 0.5 x: 0 m 
η = 36.8 


x: 0 m 
η = 2.3 


x: 0 m 
η = 32.1 


η = 0.1 x: 0 m 
η < 0.1 


x: 0 m 
η < 0.1 


x: 0 m 
η = 38.4 


x: 0 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 38.4 


Notació: 
λ: Limitació d'esveltesa 
λw: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 


Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(5) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(6) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(7) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(9) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(10) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.   


2.3.- Pilars 
 


2.3.1.- Esforços 


Referències: 


N: Esforç axial (kN) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN) 
Mt: Moment torçor (kN·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m)  
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2.3.1.1.- Envolupants 


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.456 m 0.912 m 1.369 m 1.825 m 2.281 m 2.737 m 3.194 m 3.650 m 


N5/N112 Formigó Nmín -4091.881 -4087.652 -4083.422 -4079.193 -4074.963 -4070.733 -4066.504 -4062.274 -4058.044 


    Nmàx -1495.685 -1492.552 -1489.419 -1486.285 -1483.152 -1480.019 -1476.886 -1473.753 -1470.620 


    Vymín -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 -0.133 


    Vymàx 2.291 2.291 2.291 2.291 2.291 2.291 2.291 2.291 2.291 


    Vzmín -24.743 -24.743 -24.743 -24.743 -24.743 -24.743 -24.743 -24.743 -24.743 


    Vzmàx 6.919 6.919 6.919 6.919 6.919 6.919 6.919 6.919 6.919 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 -3.16 -6.31 -9.47 -12.63 -15.78 -18.94 -22.10 -25.26 


    Mymàx 0.00 11.29 22.58 33.87 45.16 56.45 67.73 79.02 90.31 


    Mzmín 0.00 -1.05 -2.09 -3.14 -4.18 -5.23 -6.27 -7.32 -8.36 


    Mzmàx 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.396 m 0.791 m 1.187 m 1.583 m 1.978 m 2.374 m 2.769 m 3.165 m 


N112/N6 Formigó Nmín -4058.044 -4054.377 -4050.709 -4047.041 -4043.374 -4039.706 -4036.039 -4032.371 -4028.703 


    Nmàx -1470.620 -1467.903 -1465.187 -1462.470 -1459.753 -1457.036 -1454.320 -1451.603 -1448.886 


    Vymín -2.534 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534 -2.534 


    Vymàx 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 


    Vzmín -7.653 -7.653 -7.653 -7.653 -7.653 -7.653 -7.653 -7.653 -7.653 


    Vzmàx 27.367 27.367 27.367 27.367 27.367 27.367 27.367 27.367 27.367 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -25.26 -22.23 -19.20 -16.17 -13.14 -10.12 -7.09 -4.06 -1.03 


    Mymàx 90.31 79.49 68.66 57.83 47.00 36.18 25.35 14.52 3.69 


    Mzmín -8.36 -7.36 -6.36 -5.35 -4.35 -3.35 -2.35 -1.34 -0.34 


    Mzmàx 0.48 0.43 0.37 0.31 0.25 0.19 0.14 0.08 0.02  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.456 m 0.912 m 1.369 m 1.825 m 2.281 m 2.737 m 3.194 m 3.650 m 


N7/N119 Formigó Nmín -2650.013 -2645.783 -2641.554 -2637.324 -2633.094 -2628.865 -2624.635 -2620.405 -2616.176 


    Nmàx -812.507 -809.374 -806.240 -803.107 -799.974 -796.841 -793.708 -790.575 -787.442 


    Vymín -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 


    Vymàx 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 1.547 


    Vzmín -28.827 -28.827 -28.827 -28.827 -28.827 -28.827 -28.827 -28.827 -28.827 


    Vzmàx 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 1.881 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 -0.86 -1.72 -2.57 -3.43 -4.29 -5.15 -6.01 -6.87 


    Mymàx 0.00 13.15 26.30 39.46 52.61 65.76 78.91 92.07 105.22 


    Mzmín 0.00 -0.71 -1.41 -2.12 -2.82 -3.53 -4.23 -4.94 -5.65 


    Mzmàx 0.00 0.04 0.09 0.13 0.17 0.22 0.26 0.30 0.35  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.396 m 0.791 m 1.187 m 1.583 m 1.978 m 2.374 m 2.769 m 3.165 m 


N119/N8 Formigó Nmín -2616.176 -2612.508 -2608.840 -2605.173 -2601.505 -2597.838 -2594.170 -2590.502 -2586.835 


    Nmàx -787.442 -784.725 -782.009 -779.292 -776.575 -773.858 -771.142 -768.425 -765.708 


    Vymín -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 -1.711 


    Vymàx 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 0.105 


    Vzmín -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 


    Vzmàx 31.884 31.884 31.884 31.884 31.884 31.884 31.884 31.884 31.884 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -6.87 -6.04 -5.22 -4.40 -3.57 -2.75 -1.93 -1.10 -0.28 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.396 m 0.791 m 1.187 m 1.583 m 1.978 m 2.374 m 2.769 m 3.165 m 


    Mymàx 105.22 92.60 79.99 67.37 54.76 42.15 29.53 16.92 4.30 


    Mzmín -5.65 -4.97 -4.29 -3.61 -2.94 -2.26 -1.58 -0.91 -0.23 


    Mzmàx 0.35 0.30 0.26 0.22 0.18 0.14 0.10 0.06 0.01  


  
 


2.3.2.- Comprovacions E.L.U. i E.L.S. 


A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient 
d'aprofitament inferior al 10%. 


Disp.: Disposicions relatives a les armadures 


Arm.: Armadura mínima i màxima 


Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant 


N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals 
 


2.3.2.1.- P99 


  


Secció de formigó 


Tram 
Dimensió 


(cm) 
Posició 


Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 


Disp. Arm. 
Q 


(%) 
N,M 
(%) 


Aprof. 
(%) 


Naturalesa Comp. 
N 


(kN) 
Mxx 


(kN·m) 
Myy 


(kN·m) 
Qx 


(kN) 
Qy 


(kN) 


PB (-330 - 0 cm) 40x70 


Cap Compleix Compleix 11.1 89.7 89.7 
G, Q, V(2) Q 2101.4 0.0 0.0 0.1 27.4 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 4028.7 0.0 0.0 -1.5 -4.5 


-50 cm Compleix Compleix 11.1 89.8 89.8 
G, Q, V(2) Q 2104.1 14.5 0.1 0.1 27.4 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 4032.4 -2.4 -0.8 -1.5 -4.5 


-270 cm Compleix Compleix 11.1 90.4 90.4 
G, Q, V(2) Q 2119.1 74.1 0.4 0.1 27.4 


Compleix 
G, Q, V, N(4) N,M 4047.3 30.1 0.2 0.1 11.1 


Peu Compleix Compleix 11.1 90.6 90.6 
G, Q, V(2) Q 2123.1 90.3 0.5 0.1 27.4 


Compleix 
G, Q, V, N(4) N,M 4052.8 36.7 0.3 0.1 11.1 


PB (-695 - -330 cm) 40x70 


Cap Compleix Compleix 10.0 90.6 90.6 
G, Q, V(2) Q 2123.1 90.3 0.5 -0.1 -24.7 


Compleix 
G, Q, V, N(4) N,M 4052.8 36.7 0.3 -0.1 -10.0 


-375.6 cm Compleix Compleix 10.0 90.6 90.6 
G, Q, V(2) Q 2126.3 79.0 0.4 -0.1 -24.7 


Compleix 
G, Q, V, N(4) N,M 4057.0 32.1 0.2 -0.1 -10.0 


-635 cm Compleix Compleix 10.0 91.0 91.0 
G, Q, V(2) Q 2145.1 11.3 0.1 -0.1 -24.7 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 4087.7 -1.9 -0.6 1.4 4.1 


Peu Compleix Compleix 10.0 91.1 91.1 
G, Q, V(2) Q 2148.2 0.0 0.0 -0.1 -24.7 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 4091.9 0.0 0.0 1.4 4.1 


FON 40x70 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.4 91.1 91.1 
G, Q, V, N(5) Q 3476.4 0.0 0.0 -0.1 -20.4 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 4091.9 0.0 0.0 1.4 4.1 


Notes: 
(1) La comprovació no procedeix 
(2) PP+CM1+1.05·Q2DIPOSITS(3)(C)+1.05·Q3PUBLICGENERAL(C)+1.5·V1 
(3) 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q2DIPOSITS(1)(C)+0.9·V2+0.75·N1 
(4) 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q2DIPOSITS(1)(C)+0.9·V1+0.75·N1 
(5) 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q2DIPOSITS(1)(C)+1.05·Q3PUBLICGENERAL(C)+1.5·V1+0.75·N1  


  
 


2.3.2.2.- P100 


  


Secció de formigó 


Tram 
Dimensió 


(cm) Posició 
Comprovacions Esforços pèssims 


Estat 
Disp. Arm. 


Q 
(%) 


N,M 
(%) 


Aprof. 
(%) 


Naturalesa Comp. 
N 


(kN) 
Mxx 


(kN·m) 
Myy 


(kN·m) 
Qx 


(kN) 
Qy 


(kN) 


PB (-330 - 0 cm) 40x70 


Cap Compleix Compleix 13.8 57.6 57.6 
G, V(2) Q 919.2 0.0 0.0 0.1 27.2 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2586.8 0.0 0.0 0.1 23.2 


-50 cm Compleix Compleix 13.8 57.7 57.7 
G, V(2) Q 921.9 14.4 0.1 0.1 27.2 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2590.5 12.3 0.0 0.1 23.2 


-270 cm Compleix Compleix 13.7 59.5 59.5 
G, V(2) Q 936.8 73.5 0.3 0.1 27.2 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2610.7 62.9 0.2 0.1 23.2 
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Secció de formigó 


Tram 
Dimensió 


(cm) 
Posició 


Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 


Disp. Arm. Q 
(%) 


N,M 
(%) 


Aprof. 
(%) 


Naturalesa Comp. N 
(kN) 


Mxx 
(kN·m) 


Myy 
(kN·m) 


Qx 
(kN) 


Qy 
(kN) 


Peu Compleix Compleix 13.7 60.4 60.4 
G, V(2) Q 940.9 89.6 0.3 0.1 27.2 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2616.2 76.7 0.2 0.1 23.2 


PB (-695 - -330 cm) 40x70 


Cap Compleix Compleix 12.3 60.4 60.4 
G, V(2) Q 940.9 89.6 0.3 -0.1 -24.5 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2616.2 76.7 0.2 -0.1 -21.0 


-380 cm Compleix Compleix 12.3 59.9 59.9 
G, V(2) Q 944.1 78.4 0.3 -0.1 -24.5 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2620.4 67.1 0.2 -0.1 -21.0 


Peu Compleix Compleix 12.2 59.0 59.0 
G, V(2) Q 966.0 0.0 0.0 -0.1 -24.5 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2650.0 0.0 0.0 -0.1 -21.0 


FON 40x70 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 2.4 59.0 59.0 
G, Q, V, N(4) Q 2133.2 0.0 0.0 -0.1 -28.8 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2650.0 0.0 0.0 -0.1 -21.0 


Notes: 
(1) La comprovació no procedeix 
(2) PP+CM1+1.5·V1 
(3) 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q2DIPOSITS(2)(C)+1.5·Q3PUBLICGENERAL(C)+0.9·V1+0.75·N1 
(4) 1.35·PP+1.35·CM1+1.05·Q2DIPOSITS(2)(C)+1.5·V1+0.75·N1  


  







 


 


ANNEXE 4.2: Llistat de comprovació pòrtic extrem 
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1.- GEOMETRIA 
 


1.1.- Nusos 


Referències: 


∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 


θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals. 


Ux, Uy, Uz: Vector director de la recta o vector normal al pla de dependència 


  


Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 


  


Nusos 


Referència 
Coordenades Vinculació exterior 


Vinculació interior X 
(m) 


Y 
(m) 


Z 
(m) 


∆x ∆y ∆z θx θy θz Dependències Ux Uy Uz 


N1 0.000 -13.690 -6.950 X X X - - - - - - - Articulat 


N2 0.000 -13.690 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N3 0.000 -2.840 -6.950 X X X - - - - - - - Articulat 


N4 0.000 -2.840 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N33 0.000 0.000 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N34 0.000 0.000 -1.000 X X X - - - - - - - Articulat 


N35 0.000 -2.840 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N36 0.000 -13.690 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N74 0.000 -18.580 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N75 0.000 -18.580 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N76 0.000 -5.553 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N77 0.000 -5.553 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N78 0.000 -8.265 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N79 0.000 -8.265 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N80 0.000 -10.978 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N81 0.000 -10.978 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N82 0.000 0.000 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N94 0.000 -16.135 3.700 - - - - - - - - - - Articulat 


N95 0.000 -16.135 0.000 - - - - - - - - - - Articulat 


N120 0.000 -2.840 -3.300 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Articulat 


N121 0.000 -13.690 -3.300 X X - - - - Recta 0.000 0.000 1.000 Articulat  


  
 


1.2.- Barres 
 


1.2.1.- Materials utilitzats 


Materials utilitzats 


Material E 
(MPa) 


ν G 
(MPa) 


fy 
(MPa) 


α·t 
(m/m°C) 


γ 
(kN/m³) Tipus Designació 


Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 


Formigó HA-25, Yc=1.5 27264.00 0.200 11360.00 - 0.000010 24.53 
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Materials utilitzats 


Material E 
(MPa) 


ν G 
(MPa) 


fy 
(MPa) 


α·t 
(m/m°C) 


γ 
(kN/m³) Tipus Designació 


Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
ν: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
α·t: Coeficient de dilatació 
γ: Pes específic  


  
 


1.2.2.- Descripció 


Descripció 


Material 
Barra 


(Ni/Nf) 
Peça 


(Ni/Nf) 
Perfil(Sèrie) 


Longitud 
(m) 


βxy βxz 
LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) 


Tipus Designació Indeformable 
origen 


Deformable Indeformable 
extrem 


Acer 
laminat S275 N34/N33 N34/N33 


HE 140 B 
(HEB) - 1.000 - 1.00 1.00 - - 


    N4/N35 N4/N35 HE 180 B 
(HEB) 


0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N2/N36 N2/N36 HE 220 B 
(HEB) 


0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N75/N74 N75/N74 
HE 100 B 
(HEB) - 3.700 - 1.00 1.00 - - 


    N77/N76 N77/N76 HE 100 B 
(HEB) 


0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N79/N78 N79/N78 
HE 100 B 
(HEB) 0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N81/N80 N81/N80 
HE 100 B 
(HEB) 0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N33/N82 N33/N82 HE 100 B 
(HEB) 


- 3.700 - 1.00 1.00 - - 


    N95/N94 N95/N94 
HE 100 B 
(HEB) 0.135 3.445 0.120 1.00 1.00 - - 


    N81/N36 N81/N36 HE 140 B 
(HEB) 


0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N81/N78 N81/N78 HE 180 B 
(HEB) 


0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N77/N78 N77/N78 
HE 140 B 
(HEB) 0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N77/N35 N77/N35 HE 140 B 
(HEB) 


0.168 4.271 0.149 1.00 1.00 - - 


    N95/N36 N95/N36 
HE 140 B 
(HEB) 0.162 4.129 0.144 1.00 1.00 - - 


    N95/N74 N95/N74 
HE 140 B 
(HEB) 0.162 4.273 - 1.00 1.00 - - 


    N75/N95 N75/N33 HE 240 M 
(HEM) 


- 2.445 - 1.00 1.00 - - 


    N95/N2 N75/N33 
HE 240 M 
(HEM) - 2.445 - 1.00 1.00 - - 


    N2/N81 N75/N33 HE 240 M 
(HEM) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N81/N79 N75/N33 HE 240 M 
(HEM) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N79/N77 N75/N33 
HE 240 M 
(HEM) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N77/N4 N75/N33 HE 240 M 
(HEM) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 
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Descripció 


Material 
Barra 


(Ni/Nf) 
Peça 


(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) 


Longitud 
(m) 


βxy βxz 
LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) 


Tipus Designació Indeformable 
origen 


Deformable Indeformable 
extrem 


    N4/N33 N75/N33 
HE 240 M 
(HEM) - 2.840 - 1.00 1.00 - - 


    N74/N94 N74/N82 HE 240 B 
(HEB) 


- 2.445 - 1.00 1.00 - - 


    N94/N36 N74/N82 
HE 240 B 
(HEB) - 2.445 - 1.00 1.00 - - 


    N36/N80 N74/N82 
HE 240 B 
(HEB) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N80/N78 N74/N82 HE 240 B 
(HEB) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N78/N76 N74/N82 
HE 240 B 
(HEB) - 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N76/N35 N74/N82 HE 240 B 
(HEB) 


- 2.713 - 1.00 1.00 - - 


    N35/N82 N74/N82 HE 240 B 
(HEB) 


- 2.790 0.050 1.00 1.00 - - 


Formigó 
HA-25, 
Yc=1.5 N3/N120 N3/N4 


40x70 (Pilar 
rectangular) - 3.650 - 1.00 1.00 - - 


    N120/N4 N3/N4 40x70 (Pilar 
rectangular) 


- 3.165 0.135 1.00 1.00 - - 


    N1/N121 N1/N2 
40x70 (Pilar 
rectangular) - 3.650 - 1.00 1.00 - - 


    N121/N2 N1/N2 40x70 (Pilar 
rectangular) 


- 3.165 0.135 1.00 1.00 - - 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  


  
 


1.2.3.- Característiques mecàniques 


Tipus de peça 


Ref. Peces 


1 N34/N33, N81/N36, N77/N78, N77/N35, N95/N36 i N95/N74 


2 N4/N35 i N81/N78 


3 N2/N36 


4 N75/N74, N77/N76, N79/N78, N81/N80, N33/N82 i N95/N94 


5 N75/N33 


6 N74/N82 


7 N3/N4 i N1/N2  


  


Característiques mecàniques 


Material 
Ref. Descripció 


A 
(cm²) 


Avy 
(cm²) 


Avz 
(cm²) 


Iyy 
(cm4) 


Izz 
(cm4) 


It 
(cm4) Tipus Designació 


Acer 
laminat 


S275 
1 


HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 


    2 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16 


    3 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 


    4 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 


    5 HE 240 M, (HEM) 199.60 119.04 33.37 24290.00 8153.00 627.90 


    6 HE 240 B, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 
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Característiques mecàniques 


Material 
Ref. Descripció 


A 
(cm²) 


Avy 
(cm²) 


Avz 
(cm²) 


Iyy 
(cm4) 


Izz 
(cm4) 


It 
(cm4) Tipus Designació 


Formigó 
HA-25, 
Yc=1.5 


7 
40x70, (Pilar rectangular) 2800.00 2333.33 2333.33 1143333.33 373333.33 952000.00 


Notació: 
Ref.: Referència 
A: Ârea de la secció transversal 
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  


  
 


2.- RESULTATS 
 


2.1.- Nusos 
 


2.1.1.- Desplaçaments 


Referències: 


Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals. 
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.  


2.1.1.1.- Hipòtesi 


Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


N1 Pes propi 0.000 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.007 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.013 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.000 0.039 -0.004 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.031 0.000 


  N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


N2 Pes propi -0.002 -0.022 -0.762 - - - 


  CM 1 0.000 -0.006 -0.247 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.089 -0.600 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 -0.173 -0.323 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.083 -0.277 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.001 -0.068 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.002 -0.047 - - - 


  V 1 0.050 0.539 0.002 - - - 


  V 2 -0.404 0.004 0.000 - - - 


  N 1 0.000 -0.001 -0.026 - - - 


N3 Pes propi 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.006 0.000 0.000 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.000 0.039 -0.002 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.021 0.000 


  N 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


N4 Pes propi -0.001 0.022 -0.435 - - - 


  CM 1 0.000 0.007 -0.134 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.089 -0.306 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.174 -0.348 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.085 0.043 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 -0.001 -0.078 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.002 -0.025 - - - 


  V 1 0.030 0.537 -0.002 - - - 


  V 2 -0.271 -0.004 0.000 - - - 


  N 1 0.000 0.001 -0.014 - - - 


N33 Pes propi -0.051 0.022 -0.065 - - - 


  CM 1 -0.001 0.007 -0.012 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.001 0.089 0.021 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.002 0.174 0.021 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.085 0.000 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.004 -0.001 -0.032 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.001 0.002 -0.005 - - - 


  V 1 0.042 0.539 0.000 - - - 


  V 2 -2.728 -0.005 0.000 - - - 


  N 1 -0.001 0.001 -0.003 - - - 


N34 Pes propi 0.000 0.000 0.000 -0.022 -0.051 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 0.000 -0.007 -0.001 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.089 0.001 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 -0.174 0.002 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.085 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.004 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 0.000 -0.002 -0.001 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.000 -0.539 0.042 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 0.005 -2.728 0.000 


  N 1 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 0.000 


N35 Pes propi -0.002 -0.955 -1.021 - - - 


  CM 1 -0.002 -0.187 -0.237 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.822 -0.885 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 -0.257 -1.045 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.564 0.159 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.001 0.006 -0.069 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.068 -0.091 - - - 


  V 1 0.141 0.564 -0.007 - - - 


  V 2 -10.295 -0.007 0.001 - - - 


  N 1 0.000 -0.037 -0.050 - - - 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


N36 Pes propi -0.008 -0.667 -1.704 - - - 


  CM 1 -0.011 -0.122 -0.410 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.189 -1.384 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.722 -0.753 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.910 -0.632 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.006 0.000 -0.065 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.047 -0.131 - - - 


  V 1 0.197 0.568 0.006 - - - 


  V 2 -16.929 0.003 -0.001 - - - 


  N 1 0.000 -0.026 -0.072 - - - 


N74 Pes propi 0.500 -0.794 -4.537 - - - 


  CM 1 -0.010 -0.141 -0.890 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) -0.009 -0.235 -2.731 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.008 0.715 0.596 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) -0.017 -0.950 -3.326 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.017 0.000 -0.063 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.048 -0.057 -0.343 - - - 


  V 1 0.085 0.576 0.049 - - - 


  V 2 -7.239 0.008 -0.005 - - - 


  N 1 0.027 -0.031 -0.189 - - - 


N75 Pes propi -0.496 0.080 -4.934 - - - 


  CM 1 -0.004 0.011 -0.953 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.007 -0.025 -2.931 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) -0.006 -0.182 0.563 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.013 0.157 -3.494 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.008 0.000 -0.060 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.041 0.006 -0.357 - - - 


  V 1 0.085 0.544 0.050 - - - 


  V 2 -7.228 0.007 -0.007 - - - 


  N 1 -0.023 0.003 -0.196 - - - 


N76 Pes propi 0.009 -0.825 -3.117 - - - 


  CM 1 -0.005 -0.161 -0.633 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.623 -3.121 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 -0.017 -3.274 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.606 0.153 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.003 0.003 -0.043 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.001 -0.058 -0.286 - - - 


  V 1 0.343 0.563 -0.006 - - - 


  V 2 -15.804 -0.004 -0.002 - - - 


  N 1 0.001 -0.032 -0.157 - - - 


N77 Pes propi 0.000 0.023 -2.802 - - - 


  CM 1 0.000 0.007 -0.591 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.089 -3.171 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.175 -3.321 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.085 0.150 - - - 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.001 -0.001 -0.041 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.001 0.002 -0.221 - - - 


  V 1 0.167 0.540 -0.005 - - - 


  V 2 1.403 -0.002 -0.002 - - - 


  N 1 0.000 0.001 -0.122 - - - 


N78 Pes propi -0.007 -0.694 -3.481 - - - 


  CM 1 -0.007 -0.135 -0.727 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.424 -3.860 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.224 -3.941 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.648 0.080 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.004 0.001 -0.052 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.048 -0.277 - - - 


  V 1 0.232 0.562 -0.005 - - - 


  V 2 -19.215 -0.002 -0.001 - - - 


  N 1 0.000 -0.027 -0.152 - - - 


N79 Pes propi 0.002 -0.057 -4.076 - - - 


  CM 1 0.000 -0.009 -0.855 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 -0.036 -4.944 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.006 -4.994 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.041 0.050 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 -0.056 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.004 -0.285 - - - 


  V 1 0.023 0.540 -0.004 - - - 


  V 2 1.817 0.000 -0.001 - - - 


  N 1 0.000 -0.002 -0.157 - - - 


N80 Pes propi -0.052 -0.681 -3.445 - - - 


  CM 1 -0.010 -0.128 -0.716 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.001 -0.306 -3.334 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) -0.001 0.473 -3.211 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.001 -0.779 -0.124 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.004 0.000 -0.058 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.004 -0.048 -0.307 - - - 


  V 1 0.394 0.565 0.000 - - - 


  V 2 -19.380 0.001 -0.002 - - - 


  N 1 -0.002 -0.026 -0.169 - - - 


N81 Pes propi 0.040 -0.136 -3.160 - - - 


  CM 1 0.000 -0.025 -0.680 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) -0.001 -0.161 -3.414 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.001 -0.164 -3.268 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) -0.001 0.003 -0.145 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.001 0.001 -0.058 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.003 -0.011 -0.243 - - - 


  V 1 0.163 0.540 0.001 - - - 


  V 2 1.493 0.002 -0.003 - - - 


  N 1 0.002 -0.006 -0.134 - - - 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


N82 Pes propi -0.013 -0.955 -0.232 - - - 


  CM 1 0.000 -0.187 -0.034 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) -0.001 -0.822 0.039 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) -0.001 -0.257 0.037 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 -0.564 0.002 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.004 0.006 -0.032 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 -0.068 -0.037 - - - 


  V 1 0.044 0.567 0.000 - - - 


  V 2 -2.738 -0.010 0.000 - - - 


  N 1 0.000 -0.037 -0.020 - - - 


N94 Pes propi 0.197 -0.731 -3.651 - - - 


  CM 1 -0.011 -0.131 -0.738 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) -0.004 -0.212 -2.299 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.003 0.718 0.062 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) -0.007 -0.930 -2.361 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) -0.011 0.000 -0.065 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.020 -0.052 -0.317 - - - 


  V 1 0.450 0.572 0.024 - - - 


  V 2 -12.408 0.005 -0.004 - - - 


  N 1 0.011 -0.029 -0.174 - - - 


N95 Pes propi -0.202 0.080 -3.364 - - - 


  CM 1 -0.002 0.011 -0.701 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.003 -0.025 -2.374 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) -0.002 -0.182 0.037 - - - 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.005 0.157 -2.411 - - - 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.003 0.000 -0.064 - - - 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) -0.017 0.006 -0.253 - - - 


  V 1 0.353 0.541 0.024 - - - 


  V 2 -3.271 0.005 -0.004 - - - 


  N 1 -0.009 0.003 -0.139 - - - 


N120 Pes propi 0.000 0.000 -0.281 -0.004 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 -0.106 -0.001 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 -0.164 -0.014 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 -0.186 -0.028 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 0.023 0.013 0.000 0.000 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 -0.062 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 -0.013 0.000 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 -0.001 -0.085 0.005 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.043 0.000 


  N 1 0.000 0.000 -0.007 0.000 0.000 0.000 


N121 Pes propi 0.000 0.000 -0.477 0.004 0.000 0.000 


  CM 1 0.000 0.000 -0.197 0.001 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (1) (Ús C) 0.000 0.000 -0.321 0.014 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (2) (Ús C) 0.000 0.000 -0.173 0.027 0.000 0.000 


  Q 2 DIPOSITS (3) (Ús C) 0.000 0.000 -0.148 -0.013 0.000 0.000 
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Desplaçaments dels nusos, per hipòtesis 


Referència Descripció 
Desplaçaments en eixos globals 


Dx 
(mm) 


Dy 
(mm) 


Dz 
(mm) 


Gx 
(mRad) 


Gy 
(mRad) 


Gz 
(mRad) 


  Q 3 PUBLIC GENERAL (Ús C) 0.000 0.000 -0.068 0.000 0.000 0.000 


  Q 1 COBERTA (Ús G2) 0.000 0.000 -0.025 0.000 0.000 0.000 


  V 1 0.000 0.000 0.001 -0.086 0.008 0.000 


  V 2 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.064 0.000 


  N 1 0.000 0.000 -0.014 0.000 0.000 0.000  


  
 


2.1.1.2.- Envolupants 


Envolupants dels desplaçaments en nusos 


Referència 
Combinació Desplaçaments en eixos globals 


Tipus Descripció 
Dx 


(mm) 
Dy 


(mm) 
Dz 


(mm) 
Gx 


(mRad) 
Gy 


(mRad) 
Gz 


(mRad) 


N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.015 -0.004 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.044 0.032 0.000 


N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.407 -0.204 -1.749 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.047 0.594 -1.007 - - - 


N3 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.004 -0.002 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.054 0.021 0.000 


N4 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.272 -0.060 -1.036 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.029 0.743 -0.527 - - - 


N33 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -2.785 -0.062 -0.116 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant -0.009 0.745 -0.056 - - - 


N34 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 -0.745 -2.785 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.062 -0.009 0.000 


N35 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -10.300 -2.076 -2.520 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.136 -0.572 -1.099 - - - 


N36 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -16.955 -1.773 -3.769 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.177 0.500 -2.109 - - - 


N74 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -6.784 -1.974 -9.352 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.657 0.356 -4.783 - - - 


N75 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -7.799 -0.092 -10.002 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant -0.395 0.800 -5.273 - - - 


N76 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -15.803 -1.702 -7.517 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.349 -0.419 -3.597 - - - 


N77 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -0.002 -0.059 -7.103 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 1.404 0.747 -3.243 - - - 


N78 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -19.233 -1.553 -8.634 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.218 -0.042 -4.127 - - - 


N79 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.002 -0.114 -10.428 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 1.819 0.480 -4.881 - - - 


N80 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -19.453 -1.662 -8.032 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.334 0.229 -4.161 - - - 


N81 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.038 -0.341 -7.691 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 1.539 0.383 -3.839 - - - 


N82 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -2.752 -2.079 -0.356 - - - 
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Envolupants dels desplaçaments en nusos 


Referència 
Combinació Desplaçaments en eixos globals 


Tipus Descripció 
Dx 


(mm) 
Dy 


(mm) 
Dz 


(mm) 
Gx 


(mRad) 
Gy 


(mRad) 
Gz 


(mRad) 


    Valor màxim de l'envolupant 0.036 -0.569 -0.227 - - - 


N94 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -12.240 -1.873 -7.310 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.670 0.428 -4.302 - - - 


N95 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant -3.504 -0.092 -6.938 - - - 


    Valor màxim de l'envolupant 0.157 0.798 -4.004 - - - 


N120 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -0.659 -0.118 -0.043 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 -0.365 0.010 0.005 0.000 


N121 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 -1.102 -0.094 -0.065 0.000 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 -0.672 0.032 0.008 0.000  


  
 


2.1.2.- Reaccions 


Referències: 


Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces). 
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).  


2.1.2.1.- Envolupants 


Envolupants de les reaccions en nusos 


Referència 
Combinació Reaccions en eixos globals 


Tipus Descripció 
Rx 


(kN) 
Ry 


(kN) 
Rz 


(kN) 
Mx 


(kN·m) 
My 


(kN·m) 
Mz 


(kN·m) 


N1 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -2.352 -3.509 1417.207 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.279 10.074 3599.900 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -1.471 -2.221 1418.635 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.171 6.453 2317.123 0.00 0.00 0.00 


N3 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -1.573 -1.205 747.194 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.170 11.958 2165.468 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.983 -0.651 775.873 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.105 8.067 1390.198 0.00 0.00 0.00 


N34 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 39.206 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 159.120 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 50.527 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 104.885 0.00 0.00 0.00 


N120 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.358 -25.184 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 3.312 2.538 0.000 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.221 -16.989 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 2.071 1.370 0.000 0.00 0.00 0.00 


N121 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant -0.587 -21.216 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 4.953 7.389 0.000 0.00 0.00 0.00 


  Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant -0.360 -13.591 0.000 0.00 0.00 0.00 


    Valor màxim de l'envolupant 3.098 4.677 0.000 0.00 0.00 0.00  


  


  


Nota: Les combinacions de formigó indicades són les mateixes que s'utilitzen per a comprovar l'estat 
límit d'equilibri en la fonamentació. 


 


2.2.- Barres 
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2.2.1.- Esforços 


Referències: 


N: Esforç axial (kN) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN) 
Mt: Moment torçor (kN·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m)  


2.2.1.1.- Envolupants 


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 


N34/N33 Acer laminat Nmín -138.758 -138.647 -138.535 -138.423 -138.311 


    Nmàx -27.207 -27.140 -27.074 -27.008 -26.942 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N4/N35 Acer laminat Nmín -800.173 -799.880 -799.588 -799.296 -799.003 -798.711 -798.419 -798.126 -797.834 


    Nmàx -145.114 -144.941 -144.768 -144.594 -144.421 -144.248 -144.075 -143.901 -143.728 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N2/N36 Acer laminat Nmín -1502.587 -1502.179 -1501.772 -1501.364 -1500.957 -1500.550 -1500.142 -1499.735 -1499.327 


    Nmàx -487.244 -487.003 -486.762 -486.520 -486.279 -486.037 -485.796 -485.554 -485.313 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m 


N75/N74 Acer laminat Nmín 53.303 53.377 53.451 53.525 53.599 53.674 53.748 53.822 53.896 


    Nmàx 136.643 136.768 136.893 137.018 137.143 137.268 137.393 137.518 137.644 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N77/N76 Acer laminat Nmín -96.851 -96.734 -96.618 -96.502 -96.385 -96.269 -96.152 -96.036 -95.920 


    Nmàx -33.828 -33.759 -33.690 -33.621 -33.552 -33.483 -33.414 -33.345 -33.276 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N79/N78 Acer laminat Nmín 91.355 91.424 91.493 91.562 91.631 91.700 91.769 91.838 91.907 


    Nmàx 413.504 413.620 413.737 413.853 413.969 414.086 414.202 414.319 414.435 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N81/N80 Acer laminat Nmín -88.532 -88.415 -88.299 -88.183 -88.066 -87.950 -87.833 -87.717 -87.601 


    Nmàx -22.152 -22.083 -22.014 -21.945 -21.876 -21.807 -21.738 -21.669 -21.600 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.462 m 0.925 m 1.387 m 1.850 m 2.312 m 2.775 m 3.237 m 3.700 m 


N33/N82 Acer laminat Nmín -47.470 -47.345 -47.220 -47.095 -46.970 -46.845 -46.720 -46.595 -46.470 


    Nmàx -18.608 -18.534 -18.460 -18.386 -18.312 -18.238 -18.164 -18.090 -18.016 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.135 m 0.566 m 0.996 m 1.427 m 1.857 m 2.288 m 2.719 m 3.149 m 3.580 m 


N95/N94 Acer laminat Nmín -88.990 -88.873 -88.757 -88.640 -88.524 -88.408 -88.291 -88.175 -88.058 


    Nmàx -23.347 -23.278 -23.209 -23.140 -23.071 -23.002 -22.933 -22.864 -22.795 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


N81/N36 Acer laminat Nmín 292.728 292.842 292.956 293.070 293.184 293.298 293.412 293.526 293.640 


    Nmàx 1036.350 1036.543 1036.735 1036.928 1037.120 1037.312 1037.505 1037.697 1037.890 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.009 -0.517 -1.025 -1.533 -2.183 


    Vymàx 2.183 1.515 1.007 0.499 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -0.606 -0.421 -0.280 -0.139 0.001 0.085 0.169 0.252 0.359 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


    Vzmàx -0.359 -0.249 -0.166 -0.082 0.003 0.144 0.285 0.426 0.606 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.06 0.21 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.21 0.05 


    Mymàx 0.10 0.36 0.55 0.66 0.70 0.66 0.54 0.35 0.09 


    Mzmín -0.35 -1.30 -1.97 -2.37 -2.50 -2.36 -1.95 -1.27 -0.31 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.595 m 1.236 m 1.663 m 2.303 m 2.944 m 3.371 m 4.012 m 4.439 m 


N81/N78 Acer laminat Nmín -556.013 -555.779 -555.429 -555.195 -554.844 -554.493 -554.260 -553.909 -553.675 


    Nmàx -172.756 -172.617 -172.410 -172.271 -172.063 -171.855 -171.717 -171.509 -171.370 


    Vymín -1.592 -1.026 -0.632 -0.377 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.023 0.406 0.661 1.044 1.388 


    Vzmín -0.921 -0.682 -0.425 -0.253 0.002 0.155 0.256 0.409 0.546 


    Vzmàx -0.546 -0.404 -0.252 -0.150 0.004 0.261 0.432 0.689 0.921 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.09 0.28 0.49 0.58 0.63 0.58 0.49 0.27 0.08 


    Mymàx 0.15 0.48 0.83 0.98 1.06 0.97 0.82 0.46 0.13 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.25 0.78 1.30 1.50 1.61 1.47 1.25 0.70 0.20  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


N77/N78 Acer laminat Nmín -218.096 -217.904 -217.711 -217.519 -217.326 -217.134 -216.942 -216.749 -216.557 


    Nmàx 62.017 62.131 62.245 62.359 62.473 62.587 62.701 62.815 62.929 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.006 -0.324 -0.643 -0.962 -1.370 


    Vymàx 1.370 0.951 0.632 0.313 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -0.606 -0.421 -0.280 -0.139 0.001 0.085 0.169 0.252 0.359 


    Vzmàx -0.359 -0.249 -0.166 -0.082 0.003 0.144 0.285 0.426 0.606 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.06 0.21 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.21 0.05 


    Mymàx 0.10 0.36 0.55 0.66 0.70 0.66 0.54 0.35 0.09 


    Mzmín -0.22 -0.81 -1.24 -1.49 -1.57 -1.48 -1.22 -0.80 -0.20 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


N77/N35 Acer laminat Nmín 80.198 80.312 80.426 80.540 80.654 80.768 80.882 80.996 81.110 


    Nmàx 801.969 802.161 802.354 802.546 802.739 802.931 803.124 803.316 803.509 


    Vymín -1.370 -0.951 -0.632 -0.313 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.324 0.643 0.962 1.370 


    Vzmín -0.606 -0.421 -0.280 -0.139 0.001 0.085 0.169 0.252 0.359 


    Vzmàx -0.359 -0.249 -0.166 -0.082 0.003 0.144 0.285 0.426 0.606 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.06 0.21 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.21 0.05 


    Mymàx 0.10 0.36 0.55 0.66 0.70 0.66 0.54 0.35 0.09 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.168 m 0.702 m 1.236 m 1.770 m 2.303 m 2.837 m 3.371 m 3.905 m 4.439 m 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.22 0.81 1.24 1.49 1.57 1.48 1.22 0.80 0.20  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.162 m 0.678 m 1.194 m 1.710 m 2.226 m 2.743 m 3.259 m 3.775 m 4.291 m 


N95/N36 Acer laminat Nmín 146.403 146.517 146.632 146.746 146.860 146.974 147.088 147.202 147.316 


    Nmàx 637.222 637.415 637.607 637.800 637.992 638.185 638.377 638.570 638.762 


    Vymín -1.968 -1.366 -0.908 -0.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.466 0.924 1.382 1.968 


    Vzmín -0.546 -0.379 -0.252 -0.125 0.001 0.077 0.152 0.227 0.324 


    Vzmàx -0.324 -0.225 -0.149 -0.074 0.002 0.129 0.257 0.384 0.547 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.05 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.05 


    Mymàx 0.09 0.31 0.48 0.57 0.61 0.57 0.47 0.31 0.08 


    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mzmàx 0.31 1.13 1.72 2.07 2.18 2.06 1.70 1.11 0.27  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.162 m 0.589 m 1.230 m 1.658 m 2.298 m 2.939 m 3.367 m 4.008 m 4.435 m 


N95/N74 Acer laminat Nmín -225.050 -224.891 -224.651 -224.492 -224.253 -224.014 -223.855 -223.616 -223.456 


    Nmàx -96.122 -96.027 -95.886 -95.791 -95.650 -95.508 -95.414 -95.272 -95.178 


    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.045 -0.535 -1.084 -1.937 -2.506 


    Vymàx 2.073 1.550 0.981 0.602 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vzmín -0.546 -0.401 -0.243 -0.138 0.012 0.105 0.168 0.261 0.324 


    Vzmàx -0.324 -0.238 -0.144 -0.082 0.020 0.178 0.283 0.441 0.547 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.05 0.17 0.29 0.34 0.36 0.32 0.26 0.13 0.00 


    Mymàx 0.09 0.28 0.49 0.57 0.61 0.54 0.44 0.21 0.00 


    Mzmín -0.32 -1.07 -1.88 -2.22 -2.42 -2.26 -1.92 -0.95 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.204 m 0.611 m 0.815 m 1.222 m 1.630 m 1.834 m 2.241 m 2.445 m 


N75/N95 Acer laminat Nmín -6.277 -6.277 -6.277 -6.277 -6.277 -6.277 -6.277 -6.277 -6.277 


    Nmàx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 


    Vymín -3.650 -3.179 -2.797 -2.651 -2.411 -2.239 -2.179 -2.111 -2.102 


    Vymàx -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 


    Vzmín -113.522 -98.431 -68.250 -53.160 -22.979 4.090 10.588 23.583 30.080 


    Vzmàx -40.540 -34.042 -21.047 -14.550 -1.555 45.332 76.927 140.115 171.709 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 7.60 18.82 22.45 25.73 23.72 20.72 4.73 -22.25 


    Mymàx 0.00 21.59 55.55 67.92 83.44 80.80 69.84 34.66 24.40 


    Mzmín 0.00 0.02 0.05 0.07 0.10 0.13 0.15 0.19 0.20 


    Mzmàx 0.00 0.69 1.87 2.42 3.45 4.40 4.85 5.72 6.15  


  


Envolupants dels esforços en barres 
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Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.204 m 0.611 m 0.815 m 1.223 m 1.630 m 1.834 m 2.241 m 2.445 m 


N95/N2 Acer laminat Nmín -473.712 -473.712 -473.712 -473.712 -473.712 -473.712 -473.712 -473.712 -473.712 


    Nmàx -138.795 -138.795 -138.795 -138.795 -138.795 -138.795 -138.795 -138.795 -138.795 


    Vymín -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 


    Vymàx 2.968 2.981 3.091 3.186 3.459 3.842 4.074 4.621 4.935 


    Vzmín -118.723 -88.008 -32.961 -5.833 32.385 45.380 51.877 64.872 71.370 


    Vzmàx 33.073 40.449 61.585 72.550 110.486 173.674 205.269 268.457 300.051 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -22.25 -1.74 -4.53 -16.85 -50.88 -93.85 -118.69 -213.87 -271.79 


    Mymàx 24.40 17.44 24.11 26.72 18.04 -12.75 -36.43 -61.49 -75.37 


    Mzmín 0.20 0.22 0.25 0.27 0.30 -0.88 -1.69 -3.46 -4.43 


    Mzmàx 6.15 6.07 5.91 5.81 5.57 5.25 5.05 4.55 4.24  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N2/N81 Acer laminat Nmín -471.777 -471.777 -471.777 -471.777 -471.777 -471.777 -471.777 -471.777 -471.777 


    Nmàx -139.940 -139.940 -139.940 -139.940 -139.940 -139.940 -139.940 -139.940 -139.940 


    Vymín -4.145 -3.566 -3.076 -2.864 -2.508 -2.241 -2.062 -2.007 -1.962 


    Vymàx 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 


    Vzmín -299.062 -238.975 -178.888 -148.844 -88.757 -58.358 -37.768 -28.501 -16.144 


    Vzmàx -71.794 -59.437 -47.080 -40.901 -28.544 13.467 65.321 92.277 152.364 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -271.79 -167.55 -93.71 -73.31 -38.58 -12.81 2.60 -3.13 -48.68 


    Mymàx -75.37 -49.95 -22.24 -2.36 22.41 28.07 16.03 14.05 19.71 


    Mzmín -4.43 -2.94 -1.66 -1.08 -0.04 0.23 0.19 0.18 0.14 


    Mzmàx 4.24 4.93 5.49 5.73 6.13 6.46 6.74 6.86 7.09  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N81/N79 Acer laminat Nmín 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 11.431 


    Nmàx 594.923 594.923 594.923 594.923 594.923 594.923 594.923 594.923 594.923 


    Vymín 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 


    Vymàx 2.145 2.173 2.208 2.320 2.488 2.711 2.991 3.152 3.515 


    Vzmín -217.404 -157.316 -127.273 -67.186 -9.179 15.310 27.667 33.845 46.203 


    Vzmàx -33.106 -20.749 -14.571 -2.213 12.224 60.151 120.238 150.282 210.369 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -48.68 15.19 20.06 26.07 27.30 23.73 15.35 8.23 -31.43 


    Mymàx 19.71 38.88 65.00 99.91 111.55 99.90 64.99 39.94 -5.48 


    Mzmín 0.14 0.10 0.08 0.04 0.00 -0.67 -1.68 -2.24 -3.44 


    Mzmàx 7.09 6.26 5.83 4.96 4.03 3.05 1.98 1.40 0.14  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N79/N77 Acer laminat Nmín 11.432 11.432 11.432 11.432 11.432 11.432 11.432 11.432 11.432 


    Nmàx 594.924 594.924 594.924 594.924 594.924 594.924 594.924 594.924 594.924 


    Vymín -3.034 -2.670 -2.509 -2.230 -2.006 -1.839 -1.727 -1.692 -1.664 


    Vymàx -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 


    Vzmín -198.887 -138.800 -108.756 -48.669 -1.492 10.866 23.223 29.402 41.759 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


    Vzmàx -42.747 -30.390 -24.211 -11.854 13.050 73.138 133.225 163.268 223.356 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -31.43 4.65 10.03 17.20 19.58 17.16 9.95 4.38 -65.36 


    Mymàx -5.48 37.71 61.60 91.93 98.96 82.72 43.19 16.41 -2.50 


    Mzmín -3.44 -2.33 -1.83 -0.91 -0.13 -0.10 -0.06 -0.05 -0.01 


    Mzmàx 0.14 1.22 1.71 2.61 3.40 4.12 4.79 5.11 5.74  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N77/N4 Acer laminat Nmín -8.365 -8.365 -8.365 -8.365 -8.365 -8.365 -8.365 -8.365 -8.365 


    Nmàx 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 1.258 


    Vymín -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 


    Vymàx 1.135 1.162 1.246 1.309 1.477 1.701 1.980 2.141 2.504 


    Vzmín -181.145 -121.058 -60.971 -32.164 12.462 24.820 37.177 43.356 55.713 


    Vzmàx -22.141 -9.784 2.573 9.989 37.789 97.876 157.963 188.007 248.094 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -65.36 -8.18 1.69 1.00 -4.07 -17.27 -44.25 -77.77 -162.27 


    Mymàx -2.50 4.99 30.13 38.64 38.26 17.95 -16.64 -24.44 -43.64 


    Mzmín -0.01 0.01 0.03 0.04 0.06 0.05 -0.66 -1.05 -1.94 


    Mzmàx 5.74 5.31 4.85 4.61 4.09 3.49 2.80 2.40 1.52  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.406 m 0.609 m 1.014 m 1.420 m 1.826 m 2.231 m 2.434 m 2.840 m 


N4/N33 Acer laminat Nmín -3.937 -3.937 -3.937 -3.937 -3.937 -3.937 -3.937 -3.937 -3.937 


    Nmàx 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 3.941 


    Vymín -2.118 -1.708 -1.504 -1.094 -0.684 -0.274 0.043 0.043 0.043 


    Vymàx 0.083 0.083 0.083 0.125 0.535 0.945 1.355 1.559 1.969 


    Vzmín -181.476 -145.950 -128.187 -92.661 -57.136 -29.836 -14.882 -8.413 4.525 


    Vzmàx -60.649 -47.711 -41.242 -28.304 -15.366 5.799 39.309 57.072 92.598 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -162.27 -99.20 -78.76 -44.97 -25.73 -11.81 -3.15 -0.79 0.00 


    Mymàx -43.64 -18.30 -1.92 23.21 43.21 48.88 40.14 30.36 0.00 


    Mzmín -1.94 -1.16 -0.84 -0.31 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00 


    Mzmàx 1.52 1.80 1.88 1.91 1.78 1.48 1.01 0.72 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.204 m 0.611 m 0.815 m 1.222 m 1.630 m 1.834 m 2.241 m 2.445 m 


N74/N94 Acer laminat Nmín 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 


    Nmàx 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 


    Vymín -1.475 -1.455 -1.291 -1.151 -0.878 -0.495 -0.263 0.041 0.041 


    Vymàx 0.084 0.084 0.128 0.188 0.359 0.600 0.745 1.088 1.286 


    Vzmín -53.992 -44.931 -26.809 -17.748 -2.538 6.122 10.453 19.113 23.443 


    Vzmàx -24.830 -20.499 -11.839 -7.508 2.960 21.081 30.142 48.264 57.325 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 4.62 11.21 13.18 14.47 12.24 9.80 1.96 -7.24 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.204 m 0.611 m 0.815 m 1.222 m 1.630 m 1.834 m 2.241 m 2.445 m 


    Mymàx 0.00 10.08 24.69 29.23 32.77 28.93 24.24 12.10 6.21 


    Mzmín 0.00 -0.02 -0.05 -0.08 -0.19 -0.38 -0.52 -0.89 -1.13 


    Mzmàx 0.00 0.30 0.86 1.11 1.53 1.82 1.89 1.89 1.80  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.204 m 0.611 m 0.815 m 1.223 m 1.630 m 1.834 m 2.241 m 2.445 m 


N94/N36 Acer laminat Nmín 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 47.254 


    Nmàx 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 123.451 


    Vymín 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 


    Vymàx 1.286 1.483 1.826 1.972 2.212 2.383 2.476 2.586 2.599 


    Vzmín -30.708 -21.647 -3.678 2.958 12.361 21.022 25.352 34.013 38.343 


    Vzmàx 0.669 4.999 13.812 20.568 35.776 51.790 60.851 78.973 88.034 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -7.24 -2.52 -1.69 -3.22 -11.95 -29.53 -40.73 -67.84 -83.74 


    Mymàx 6.21 6.48 6.24 4.31 -1.46 -8.82 -13.54 -25.64 -33.01 


    Mzmín -1.13 -1.42 -2.09 -2.48 -3.34 -4.28 -4.77 -5.78 -6.29 


    Mzmàx 1.80 1.65 1.16 0.84 0.07 -0.16 -0.17 -0.19 -0.20  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N36/N80 Acer laminat Nmín -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 


    Nmàx 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 


    Vymín -2.279 -2.234 -2.101 -2.000 -1.733 -1.377 -0.931 -0.675 -0.101 


    Vymàx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 0.126 


    Vzmín -93.122 -75.890 -58.657 -50.041 -35.263 -20.823 -10.127 -6.010 2.226 


    Vzmàx -40.563 -32.328 -24.092 -19.974 -11.739 -2.705 12.068 20.684 37.916 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -83.74 -53.09 -28.09 -17.83 -3.34 1.55 3.07 2.64 -4.40 


    Mymàx -33.01 -18.89 -7.95 -3.21 6.22 14.23 16.87 16.45 13.29 


    Mzmín -6.29 -5.80 -5.33 -5.11 -4.71 -4.38 -4.16 -4.09 -4.05 


    Mzmàx -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.07 0.52 0.95 1.10 1.24  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N80/N78 Acer laminat Nmín -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 -330.561 


    Nmàx 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 148.904 


    Vymín -0.101 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 -0.094 


    Vymàx 0.126 0.522 0.689 0.968 1.192 1.360 1.472 1.507 1.535 


    Vzmín -49.652 -32.420 -23.803 -6.571 5.322 13.558 21.793 25.911 34.147 


    Vzmàx -19.355 -11.119 -7.001 1.234 13.572 30.805 48.037 56.653 73.886 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -4.40 6.34 8.90 11.61 10.89 6.99 -0.41 -9.69 -34.03 


    Mymàx 13.29 23.66 27.41 30.68 28.52 20.70 7.32 1.63 -11.36 


    Mzmín -4.05 -4.15 -4.26 -4.55 -4.94 -5.41 -5.95 -6.23 -6.80 


    Mzmàx 1.24 1.15 1.03 0.70 0.28 0.01 0.05 0.07 0.10  
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.581 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N78/N76 Acer laminat Nmín -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 


    Nmàx -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 


    Vymín -1.852 -1.824 -1.789 -1.677 -1.510 -1.286 -1.006 -0.846 -0.482 


    Vymàx 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 


    Vzmín -72.134 -54.902 -46.286 -29.053 -11.821 0.299 8.534 12.652 20.888 


    Vzmàx -33.403 -25.168 -21.050 -12.815 -4.579 7.770 25.002 33.618 50.851 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -34.03 -10.18 -0.90 6.11 9.63 9.95 7.07 4.44 -7.58 


    Mymàx -11.36 1.07 6.23 18.94 26.23 27.60 23.44 19.23 9.06 


    Mzmín -6.80 -6.09 -5.74 -5.06 -4.45 -3.90 -3.46 -3.28 -3.02 


    Mzmàx 0.10 0.09 0.09 0.08 0.19 0.57 0.86 0.95 1.05  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.387 m 0.775 m 0.969 m 1.356 m 1.744 m 2.131 m 2.325 m 2.712 m 


N76/N35 Acer laminat Nmín -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 -475.160 


    Nmàx -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 -47.139 


    Vymín -0.482 -0.119 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 


    Vymàx 0.021 0.298 0.605 0.738 0.962 1.129 1.241 1.276 1.304 


    Vzmín -45.036 -27.804 -10.572 -1.998 7.559 15.795 24.030 28.148 36.383 


    Vzmàx -12.370 -4.134 4.102 8.262 22.350 38.746 55.979 64.595 81.827 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -7.58 3.28 6.59 7.04 5.50 -1.71 -17.73 -28.98 -57.35 


    Mymàx 9.06 15.05 17.94 18.00 13.15 3.36 -6.13 -11.19 -23.69 


    Mzmín -3.02 -2.90 -2.92 -2.97 -3.14 -3.38 -3.69 -3.85 -4.19 


    Mzmàx 1.05 1.00 0.83 0.70 0.37 0.01 0.00 0.00 0.00  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.399 m 0.598 m 0.996 m 1.395 m 1.794 m 2.192 m 2.391 m 2.790 m 


N35/N82 Acer laminat Nmín -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450 


    Nmàx 3.452 3.452 3.452 3.452 3.452 3.452 3.452 3.452 3.452 


    Vymín -2.911 -2.509 -2.307 -1.905 -1.502 -1.100 -0.697 -0.496 -0.043 


    Vymàx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 0.341 0.543 0.996 


    Vzmín -83.343 -65.618 -56.756 -39.031 -21.306 -4.998 3.874 8.109 17.643 


    Vzmàx -38.522 -30.051 -25.815 -17.345 -8.874 -0.239 17.085 25.947 45.895 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -57.35 -28.14 -17.41 -3.59 3.31 6.83 6.97 5.78 0.86 


    Mymàx -23.69 -10.03 -4.46 9.04 19.89 23.68 20.40 16.11 2.24 


    Mzmín -4.19 -3.11 -2.63 -1.79 -1.11 -0.60 -0.24 -0.12 0.00 


    Mzmàx 0.00 0.00 0.00 0.12 0.39 0.49 0.43 0.35 0.05  


  
 


2.2.2.- Comprovacions E.L.U. (Resumit) 


Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) 


Estat 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 


N34/N33 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0 m 
η = 13.1 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 13.1 


N4/N35 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 80.7 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 80.7 


N2/N36 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 91.9 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 91.9 
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Barres 
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A) 


Estat 
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 


N75/N74 λ ≤ 3.0 
Compleix 


N.P.(1) x: 3.7 m 
η = 20.2 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 20.2 


N77/N76 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 54.1 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 54.1 


N79/N78 λ ≤ 3.0 
Compleix 


N.P.(1) x: 3.579 m 
η = 60.9 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 60.9 


N81/N80 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 49.5 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 49.5 


N33/N82 λ < 2.0 
Compleix 


N.P.(1) NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0 m 
η = 26.5 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 26.5 


N95/N94 
λ < 2.0 
Compleix N.P.(1) 


NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.135 m 
η = 49.7 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


MEd = 0.00 
N.P.(3) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) 


VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 49.7 


N81/N36 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 4.437 m 
η = 92.2 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 2.303 m 
η = 1.1 


x: 2.303 m 
η = 8.0 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


x: 0.168 m 
η = 0.4 


η < 0.1 η < 0.1 x: 2.303 m 
η = 97.8 


η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 97.8 


N81/N78 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.168 m 
η = 71.5 


x: 2.303 m 
η = 0.8 


x: 2.303 m 
η = 2.7 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


x: 0.168 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 


x: 2.303 m 
η = 75.0 η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 75.0 


N77/N78 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 4.437 m 
η = 5.6 


x: 0.168 m 
η = 60.2 


x: 2.303 m 
η = 1.1 


x: 2.303 m 
η = 5.0 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


x: 0.168 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 


x: 2.303 m 
η = 66.3 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 66.3 


N77/N35 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 4.437 m 
η = 71.3 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 2.303 m 
η = 1.1 


x: 2.303 m 
η = 5.0 


x: 0.168 m 
η = 0.3 


x: 0.168 m 
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 


x: 2.303 m 
η = 75.4 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 75.4 


N95/N36 λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


x: 4.289 m 
η = 56.7 


NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 2.226 m 
η = 0.9 


x: 2.226 m 
η = 7.0 


x: 0.162 m 
η = 0.3 


x: 0.162 m 
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.226 m 


η = 61.7 η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 


ηηηη = 61.7 


N95/N74 
λ < 2.0 
Compleix 


x: 0.162 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) 


x: 0.162 m 
η = 59.0 


x: 2.298 m 
η = 0.9 


x: 2.298 m 
η = 7.7 


x: 0.162 m 
η = 0.3 


x: 4.435 m 
η = 0.5 


x: 0.162 m 
η < 0.1 


x: 0.162 m 
η < 0.1 


x: 2.298 m 
η = 68.3 


x: 0.162 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 68.3 


N75/N95 λ < 2.0 
Compleix 


x: 0.204 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) 


η = 0.1 x: 1.426 m 
η = 16.0 


x: 2.445 m 
η = 2.4 


x: 2.445 m 
η = 19.6 


x: 0 m 
η = 0.2 


x: 0.204 m 
η < 0.1 


x: 0.204 m 
η < 0.1 


x: 1.426 m 
η = 17.0 


x: 0.204 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 19.6 


N95/N2 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) 


η = 10.7 x: 2.445 m 
η = 50.9 


x: 0 m 
η = 2.4 


x: 2.445 m 
η = 34.3 


x: 2.445 m 
η = 0.2 


η < 0.1 η < 0.1 x: 2.445 m 
η = 60.9 


η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 60.9 


N2/N81 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) η = 11.0 


x: 0 m 
η = 50.9 


x: 2.712 m 
η = 2.8 


x: 0 m 
η = 34.2 


x: 0 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 


x: 0 m 
η = 61.1 η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 61.1 


N81/N79 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix η = 11.8 NEd = 0.00 


N.P.(10) 
x: 1.356 m 


η = 20.9 
x: 0 m 
η = 2.8 


x: 0 m 
η = 24.8 


x: 2.712 m 
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 1.356 m 
η = 32.6 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 32.6 


N79/N77 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix η = 11.8 NEd = 0.00 


N.P.(10) 
x: 1.356 m 


η = 18.5 
x: 2.712 m 


η = 2.3 
x: 2.712 m 


η = 25.5 
x: 0 m 
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 1.356 m 
η = 31.0 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 31.0 


N77/N4 λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η < 0.1 η = 0.2 x: 2.712 m 
η = 30.4 


x: 0 m 
η = 2.3 


x: 2.712 m 
η = 28.3 


x: 2.712 m 
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.712 m 


η = 30.9 η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 


ηηηη = 30.9 


N4/N33 λ < 2.0 
Compleix 


x: 0 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m 
η = 30.4 


x: 0 m 
η = 0.8 


x: 0 m 
η = 20.7 


x: 0 m 
η = 0.1 


x: 0 m 
η < 0.1 


x: 0 m 
η < 0.1 


x: 0 m 
η = 30.8 


x: 0 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 30.8 


N74/N94 λ ≤ 3.0 
Compleix 


x: 0.204 m 
λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η = 4.6 NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 1.223 m 
η = 12.3 


x: 2.038 m 
η = 1.5 


x: 2.445 m 
η = 11.8 


x: 0 m 
η = 0.1 


x: 0.204 m 
η < 0.1 


x: 0.204 m 
η < 0.1 


x: 1.223 m 
η = 17.4 


x: 0.204 m 
η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) 


N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 17.4 


N94/N36 
λ ≤ 3.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η = 4.6 NEd = 0.00 
N.P.(10) 


x: 2.445 m 
η = 31.5 


x: 2.445 m 
η = 5.0 


x: 2.445 m 
η = 18.2 


x: 2.445 m 
η = 0.2 


η < 0.1 η < 0.1 x: 2.445 m 
η = 39.2 


η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 39.2 


N36/N80 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix η = 5.6 η = 14.7 


x: 0 m 
η = 31.5 


x: 0 m 
η = 5.0 


x: 0 m 
η = 19.2 


x: 0 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 


x: 0 m 
η = 42.6 η < 0.1 


MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 


COMPLEIX 
ηηηη = 42.6 


N80/N78 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix η = 5.6 η = 14.7 


x: 2.712 m 
η = 12.8 


x: 2.712 m 
η = 5.4 


x: 2.712 m 
η = 15.3 


x: 2.712 m 
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 0.969 m 
η = 26.1 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 26.1 


N78/N76 
λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) η = 21.1 


x: 0 m 
η = 12.8 


x: 0 m 
η = 5.4 


x: 0 m 
η = 14.9 


x: 0 m 
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 


x: 1.55 m 
η = 30.2 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) 
COMPLEIX 


ηηηη = 30.2 


N76/N35 λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


NEd = 0.00 
N.P.(2) η = 21.1 x: 2.712 m 


η = 21.6 
x: 2.712 m 


η = 3.3 
x: 2.712 m 


η = 16.9 
x: 2.712 m 


η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.712 m 
η = 40.0 η < 0.1 MEd = 0.00 


N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 
ηηηη = 40.0 


N35/N82 λ < 2.0 
Compleix 


λw ≤ λw,màx 
Compleix 


η = 0.1 η = 0.2 x: 0 m 
η = 21.6 


x: 0 m 
η = 3.3 


x: 0 m 
η = 17.2 


x: 0 m 
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m 


η = 23.7 η < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(8) N.P.(9) N.P.(9) COMPLEIX 


ηηηη = 23.7 


Notació: 
λ: Limitació d'esveltesa 
λw: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida 
Nt: Resistència a tracció 
Nc: Resistència a compressió 
MY: Resistència a flexió eix Y 
MZ: Resistència a flexió eix Z 
VZ: Resistència a tall Z 
VY: Resistència a tall Y 
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats 
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats 
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats 
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats 
Mt: Resistència a torsió 
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats 
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats 
x: Distància a l'origen de la barra 
η: Coeficient d'aprofitament (%) 
N.P.: No procedeix 


Comprovacions que no procedeixen (N.P.): 
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida. 
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció. 
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector. 
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant. 
(5) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix. 
(6) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(7) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(8) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor. 
(9) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix. 
(10) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.   


2.3.- Pilars 
 


2.3.1.- Esforços 


Referències: 


N: Esforç axial (kN) 
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN) 
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Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN) 
Mt: Moment torçor (kN·m) 
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN·m) 
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN·m)  


2.3.1.1.- Envolupants 


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.456 m 0.912 m 1.369 m 1.825 m 2.281 m 2.737 m 3.194 m 3.650 m 


N3/N120 Formigó Nmín -1906.556 -1902.327 -1898.097 -1893.868 -1889.638 -1885.408 -1881.179 -1876.949 -1872.719 


    Nmàx -751.982 -748.849 -745.716 -742.583 -739.450 -736.317 -733.184 -730.050 -726.917 


    Vymín -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 


    Vymàx 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 1.473 


    Vzmín -11.163 -11.163 -11.163 -11.163 -11.163 -11.163 -11.163 -11.163 -11.163 


    Vzmàx 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 -0.51 -1.01 -1.52 -2.03 -2.53 -3.04 -3.55 -4.05 


    Mymàx 0.00 5.09 10.19 15.28 20.37 25.47 30.56 35.65 40.75 


    Mzmín 0.00 -0.67 -1.34 -2.02 -2.69 -3.36 -4.03 -4.71 -5.38 


    Mzmàx 0.00 0.07 0.15 0.22 0.29 0.36 0.44 0.51 0.58  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.396 m 0.791 m 1.187 m 1.583 m 1.978 m 2.374 m 2.769 m 3.165 m 


N120/N4 Formigó Nmín -1259.219 -1255.552 -1251.884 -1248.216 -1244.549 -1240.881 -1237.214 -1233.546 -1229.878 


    Nmàx -376.917 -374.201 -371.484 -368.767 -366.050 -363.334 -360.617 -357.900 -355.183 


    Vymín -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 


    Vymàx 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 


    Vzmín -1.228 -1.228 -1.228 -1.228 -1.228 -1.228 -1.228 -1.228 -1.228 


    Vzmàx 12.347 12.347 12.347 12.347 12.347 12.347 12.347 12.347 12.347 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -4.05 -3.57 -3.08 -2.59 -2.11 -1.62 -1.14 -0.65 -0.16 


    Mymàx 40.75 35.86 30.98 26.09 21.21 16.32 11.44 6.55 1.67 


    Mzmín -5.38 -4.73 -4.09 -3.44 -2.80 -2.15 -1.51 -0.86 -0.22 


    Mzmàx 0.58 0.51 0.44 0.37 0.30 0.23 0.16 0.09 0.02  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.456 m 0.912 m 1.369 m 1.825 m 2.281 m 2.737 m 3.194 m 3.650 m 


N1/N121 Formigó Nmín -3161.754 -3157.525 -3153.295 -3149.065 -3144.836 -3140.606 -3136.377 -3132.147 -3127.917 


    Nmàx -1417.445 -1414.312 -1411.179 -1408.046 -1404.913 -1401.780 -1398.647 -1395.513 -1392.380 


    Vymín -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 


    Vymàx 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203 2.203 


    Vzmín -9.425 -9.425 -9.425 -9.425 -9.425 -9.425 -9.425 -9.425 -9.425 


    Vzmàx 3.243 3.243 3.243 3.243 3.243 3.243 3.243 3.243 3.243 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín 0.00 -1.48 -2.96 -4.44 -5.92 -7.40 -8.88 -10.36 -11.84 


    Mymàx 0.00 4.30 8.60 12.90 17.20 21.50 25.80 30.10 34.40 


    Mzmín 0.00 -1.01 -2.01 -3.02 -4.02 -5.03 -6.03 -7.04 -8.04 


    Mzmàx 0.00 0.12 0.24 0.36 0.48 0.59 0.71 0.83 0.95  


  


Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.396 m 0.791 m 1.187 m 1.583 m 1.978 m 2.374 m 2.769 m 3.165 m 


N121/N2 Formigó Nmín -2136.396 -2132.729 -2129.061 -2125.393 -2121.726 -2118.058 -2114.391 -2110.723 -2107.055 


    Nmàx -814.925 -812.208 -809.492 -806.775 -804.058 -801.341 -798.625 -795.908 -793.191 


    Vymín -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 


    Vymàx 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 
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Envolupants dels esforços en barres 


Barra Tipus de combinació Esforç 
Posicions en la barra 


0.000 m 0.396 m 0.791 m 1.187 m 1.583 m 1.978 m 2.374 m 2.769 m 3.165 m 


    Vzmín -3.587 -3.587 -3.587 -3.587 -3.587 -3.587 -3.587 -3.587 -3.587 


    Vzmàx 10.424 10.424 10.424 10.424 10.424 10.424 10.424 10.424 10.424 


    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


    Mymín -11.84 -10.42 -9.00 -7.58 -6.16 -4.74 -3.32 -1.90 -0.48 


    Mymàx 34.40 30.28 26.15 22.03 17.90 13.78 9.66 5.53 1.41 


    Mzmín -8.04 -7.08 -6.11 -5.15 -4.18 -3.22 -2.26 -1.29 -0.33 


    Mzmàx 0.95 0.84 0.72 0.61 0.49 0.38 0.27 0.15 0.04  


  
 


2.3.2.- Comprovacions E.L.U. i E.L.S. 


A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient 
d'aprofitament inferior al 10%. 


Disp.: Disposicions relatives a les armadures 


Arm.: Armadura mínima i màxima 


Q: Estat límit d'esgotament davant de tallant 


N,M: Estat límit d'esgotament enfront de sol·licitacions normals 
 


2.3.2.1.- P98 


  


Secció de formigó 


Tram 
Dimensió 


(cm) 
Posició 


Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 


Disp. Arm. 
Q 


(%) 
N,M 
(%) 


Aprof. 
(%) 


Naturalesa Comp. 
N 


(kN) 
Mxx 


(kN·m) 
Myy 


(kN·m) 
Qx 


(kN) 
Qy 


(kN) 


PB (-330 - 0 cm) 40x70 


Cap Compleix Compleix 6.9 27.4 27.4 
G, V(2) Q 430.2 0.0 0.0 0.2 10.0 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1229.9 0.0 0.0 0.1 9.4 


-50 cm Compleix Compleix 6.9 27.5 27.5 
G, V(2) Q 432.9 5.3 0.1 0.2 10.0 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1233.5 5.0 0.1 0.1 9.4 


-270 cm Compleix Compleix 6.8 28.4 28.4 
G, V(2) Q 447.9 27.1 0.5 0.2 10.0 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1253.7 25.5 0.3 0.1 9.4 


Peu Compleix Compleix 6.8 28.7 28.7 
G, V(2) Q 452.0 33.1 0.6 0.2 10.0 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1259.2 31.0 0.3 0.1 9.4 


PB (-695 - -330 cm) 40x70 


Cap Compleix Compleix 4.9 42.2 42.2 
G, V(2) Q 802.0 33.1 0.6 -0.2 -9.1 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1872.7 31.0 0.3 -0.1 -8.5 


-380 cm Compleix Compleix 4.9 42.2 42.2 
G, V(2) Q 806.7 26.9 0.5 -0.2 -9.1 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1879.1 25.2 0.3 -0.1 -8.5 


-635 cm Compleix Compleix 4.9 42.4 42.4 
G, V(2) Q 823.9 4.1 0.1 -0.2 -9.1 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1902.3 3.9 0.0 -0.1 -8.5 


Peu Compleix Compleix 4.8 42.4 42.4 
G, V(2) Q 827.0 0.0 0.0 -0.2 -9.1 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1906.6 0.0 0.0 -0.1 -8.5 


FON 40x70 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 1.0 42.4 42.4 
G, Q, V(4) Q 1236.6 0.0 0.0 -0.2 -11.0 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 1906.6 0.0 0.0 -0.1 -8.5 


Notes: 
(1) La comprovació no procedeix 
(2) PP+CM1+1.5·V1 
(3) 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q2DIPOSITS(2)(C)+1.5·Q3PUBLICGENERAL(C)+0.9·V1+0.75·N1 
(4) PP+CM1+1.05·Q2DIPOSITS(2)(C)+1.5·V1  


  
 


2.3.2.2.- P109 


  


Secció de formigó 


Tram 
Dimensió 


(cm) 
Posició 


Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 


Disp. Arm. 
Q 


(%) 
N,M 
(%) 


Aprof. 
(%) 


Naturalesa Comp. 
N 


(kN) 
Mxx 


(kN·m) 
Myy 


(kN·m) 
Qx 


(kN) 
Qy 


(kN) 


PB (-330 - 0 cm) 40x70 Cap Compleix Compleix 5.1 46.9 46.9 
G, Q, V(2) Q 793.2 0.0 0.0 0.3 9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2107.1 0.0 0.0 -1.5 -2.0 
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Secció de formigó 


Tram 
Dimensió 


(cm) 
Posició 


Comprovacions Esforços pèssims 
Estat 


Disp. Arm. Q 
(%) 


N,M 
(%) 


Aprof. 
(%) 


Naturalesa Comp. N 
(kN) 


Mxx 
(kN·m) 


Myy 
(kN·m) 


Qx 
(kN) 


Qy 
(kN) 


-50 cm Compleix Compleix 5.1 47.0 47.0 
G, Q, V(2) Q 795.9 5.0 0.2 0.3 9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2110.7 -1.1 -0.8 -1.5 -2.0 


-270 cm Compleix Compleix 5.1 47.5 47.5 
G, Q, V(2) Q 810.8 25.4 0.8 0.3 9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2130.9 -5.5 -4.0 -1.5 -2.0 


Peu Compleix Compleix 5.0 47.6 47.6 
G, Q, V(2) Q 814.9 30.9 1.0 0.3 9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(3) N,M 2136.4 -6.7 -4.8 -1.5 -2.0 


PB (-695 - -330 cm) 40x70 


Cap Compleix Compleix 3.8 69.7 69.7 
G, Q, V(4) Q 1867.5 34.4 1.0 -0.3 -9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(5) N,M 3125.4 12.4 0.5 -0.1 -3.4 


-380 cm Compleix Compleix 3.8 69.8 69.8 
G, Q, V(4) Q 1872.2 27.9 0.8 -0.3 -9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(6) N,M 3134.3 -5.5 -3.9 1.3 1.8 


-635 cm Compleix Compleix 3.8 70.3 70.3 
G, Q, V(4) Q 1889.4 4.3 0.1 -0.3 -9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(6) N,M 3157.5 -0.8 -0.6 1.3 1.8 


Peu Compleix Compleix 3.8 70.4 70.4 
G, Q, V(4) Q 1892.6 0.0 0.0 -0.3 -9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(6) N,M 3161.8 0.0 0.0 1.3 1.8 


FON 40x70 Arrencada N.P.(1) N.P.(1) 0.8 70.4 70.4 
G, Q, V(4) Q 1892.6 0.0 0.0 -0.3 -9.4 


Compleix 
G, Q, V, N(6) N,M 3161.8 0.0 0.0 1.3 1.8 


Notes: 
(1) La comprovació no procedeix 
(2) PP+CM1+1.05·Q3PUBLICGENERAL(C)+1.5·V1 
(3) 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q2DIPOSITS(1)(C)+0.9·V2+0.75·N1 
(4) PP+CM1+1.05·Q2DIPOSITS(3)(C)+1.05·Q3PUBLICGENERAL(C)+1.5·V1 
(5) 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q2DIPOSITS(1)(C)+1.5·Q3PUBLICGENERAL(C)+0.9·V1+0.75·N1 
(6) 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q2DIPOSITS(1)(C)+1.5·Q3PUBLICGENERAL(C)+0.9·V2+0.75·N1  







 


 


ANNEXE 5.1: Amidament encavallada central (3ut) 
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1.- GEOMETRIA 
 


1.1.- Nusos 


Referències: 


∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 


θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals. 


  


Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 


  


Nusos 


Referència 


Coordenades Vinculació exterior 


Vinculació interior X 
(m) 


Y 
(m) 


Z 
(m) 


∆x ∆y ∆z θx θy θz 


N10 18.000 -13.690 0.000 - - - - - - Articulat 


N12 18.000 -2.840 0.000 - - - - - - Articulat 


N25 18.000 0.000 0.000 - - - - - - Articulat 


N27 18.000 -2.840 3.700 - - - - - - Articulat 


N28 18.000 -13.690 3.700 - - - - - - Articulat 


N52 18.000 -18.580 3.700 - - - - - - Articulat 


N53 18.000 -18.580 0.000 - - - - - - Articulat 


N54 18.000 -17.330 3.700 - - - - - - Articulat 


N55 18.000 -17.330 0.000 - - - - - - Articulat 


N56 18.000 -5.553 3.700 - - - - - - Articulat 


N57 18.000 -5.553 0.000 - - - - - - Articulat 


N58 18.000 -8.265 3.700 - - - - - - Articulat 


N59 18.000 -8.265 0.000 - - - - - - Articulat 


N60 18.000 -10.978 3.700 - - - - - - Articulat 


N61 18.000 -10.978 0.000 - - - - - - Articulat 


N62 18.000 0.000 3.700 - - - - - - Articulat  


  
 


1.2.- Barres 
 


1.2.1.- Materials utilitzats 


Materials utilitzats 


Material E 
(MPa) 


ν 
G 


(MPa) 
fy 


(MPa) 
α·t 


(m/m°C) 
γ 


(kN/m³) Tipus Designació 


Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 


Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
ν: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
α·t: Coeficient de dilatació 
γ: Pes específic  
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1.2.2.- Descripció 


Descripció 


Material Barra 
(Ni/Nf) 


Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
βxy βxz 


LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) Tipus Designació 


Acer laminat S275 N12/N27 N12/N27 HE 220 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N10/N28 N10/N28 HE 220 M (HEM) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N53/N52 N53/N52 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N55/N54 N55/N54 HE 120 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N57/N56 N57/N56 HE 120 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N59/N58 N59/N58 HE 120 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N61/N60 N61/N60 HE 120 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N25/N62 N25/N62 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N55/N28 N55/N28 HE 160 B (HEB) 5.190 1.00 1.00 - - 


    N61/N28 N61/N28 HE 200 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N61/N58 N61/N58 HE 200 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N57/N58 N57/N58 HE 180 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N57/N27 N57/N27 HE 180 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N53/N55 N53/N25 HE 240 M (HEM) 1.250 1.00 1.00 - - 


    N55/N10 N53/N25 HE 240 M (HEM) 3.640 1.00 1.00 - - 


    N10/N61 N53/N25 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N61/N59 N53/N25 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N59/N57 N53/N25 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N57/N12 N53/N25 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N12/N25 N53/N25 HE 240 M (HEM) 2.840 1.00 1.00 - - 


    N52/N54 N52/N62 HE 240 B (HEB) 1.250 1.00 1.00 - - 


    N54/N28 N52/N62 HE 240 B (HEB) 3.640 1.00 1.00 - - 


    N28/N60 N52/N62 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N60/N58 N52/N62 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N58/N56 N52/N62 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N56/N27 N52/N62 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N27/N62 N52/N62 HE 240 B (HEB) 2.840 1.00 1.00 - - 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  


  
 


1.2.3.- Característiques mecàniques 


Tipus de peça 


Ref. Peces 


1 N12/N27 


2 N10/N28 


3 N53/N52 i N25/N62 


4 N55/N54, N57/N56, N59/N58 i N61/N60 


5 N55/N28 


6 N61/N28 i N61/N58 


7 N57/N58 i N57/N27 


8 N53/N25 


9 N52/N62  
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Característiques mecàniques 


Material 
Ref. Descripció 


A 
(cm²) 


Avy 
(cm²) 


Avz 
(cm²) 


Iyy 
(cm4) 


Izz 
(cm4) 


It 
(cm4) Tipus Designació 


Acer laminat S275 1 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 


    2 HE 220 M, (HEM) 149.40 88.14 26.23 14600.00 5012.00 315.30 


    3 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 


    4 HE 120 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84 


    5 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24 


    6 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 


    7 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16 


    8 HE 240 M, (HEM) 199.60 119.04 33.37 24290.00 8153.00 627.90 


    9 HE 240 B, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 


Notació: 
Ref.: Referència 
A: Ârea de la secció transversal 
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  


  
 


1.2.4.- Taula d'amidament 


Taula d'amidament 


Material Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
Volum 
(m³) 


Pes 
(kg) Tipus Designació 


Acer laminat S275 N12/N27 HE 220 B (HEB) 3.700 0.034 264.31 


    N10/N28 HE 220 M (HEM) 3.700 0.055 433.93 


    N53/N52 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N55/N54 HE 120 B (HEB) 3.700 0.013 98.75 


    N57/N56 HE 120 B (HEB) 3.700 0.013 98.75 


    N59/N58 HE 120 B (HEB) 3.700 0.013 98.75 


    N61/N60 HE 120 B (HEB) 3.700 0.013 98.75 


    N25/N62 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N55/N28 HE 160 B (HEB) 5.190 0.028 221.24 


    N61/N28 HE 200 B (HEB) 4.588 0.036 281.27 


    N61/N58 HE 200 B (HEB) 4.588 0.036 281.27 


    N57/N58 HE 180 B (HEB) 4.588 0.030 235.17 


    N57/N27 HE 180 B (HEB) 4.588 0.030 235.17 


    N53/N25 HE 240 M (HEM) 18.580 0.371 2911.23 


    N52/N62 HE 240 B (HEB) 18.580 0.197 1546.04 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final  


  
 


1.2.5.- Resum d'amidament 


Resum d'amidament 


Material 


Sèrie Perfil 


Longitud Volum Pes 


Tipus Designació 
Perfil 
(m) 


Sèrie 
(m) 


Material 
(m) 


Perfil 
(m³) 


Sèrie 
(m³) 


Material 
(m³) 


Perfil 
(kg) 


Sèrie 
(kg) 


Material 
(kg) 


  S275 HEB HE 220 B 3.700     0.034     264.31     
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Resum d'amidament 


Material 


Sèrie Perfil 


Longitud Volum Pes 


Tipus Designació 
Perfil 
(m) 


Sèrie 
(m) 


Material 
(m) 


Perfil 
(m³) 


Sèrie 
(m³) 


Material 
(m³) 


Perfil 
(kg) 


Sèrie 
(kg) 


Material 
(kg) 


  HE 100 B 7.400     0.019     151.03     


  HE 120 B 14.800     0.050     395.01     


  HE 160 B 5.190     0.028     221.24     


  HE 200 B 9.176     0.072     562.54     


  HE 180 B 9.176     0.060     470.34     


  HE 240 B 18.580     0.197     1546.04     


      68.021     0.460     3610.52   


  


HEM 


HE 220 M 3.700     0.055     433.93     


  HE 240 M 18.580     0.371     2911.23     


      22.280     0.426     3345.16   


Acer laminat         90.301     0.886     6955.68  


  







 


 


ANNEXE 5.2: Amidament encavallada extrema (2ut) 
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1.- GEOMETRIA 
 


1.1.- Nusos 


Referències: 


∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals. 


θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals. 


  


Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'. 


  


Nusos 


Referència 


Coordenades Vinculació exterior 


Vinculació interior X 
(m) 


Y 
(m) 


Z 
(m) 


∆x ∆y ∆z θx θy θz 


N2 0.000 -13.690 0.000 - - - - - - Articulat 


N4 0.000 -2.840 0.000 - - - - - - Articulat 


N33 0.000 0.000 0.000 - - - - - - Articulat 


N35 0.000 -2.840 3.700 - - - - - - Articulat 


N36 0.000 -13.690 3.700 - - - - - - Articulat 


N74 0.000 -18.580 3.700 - - - - - - Articulat 


N75 0.000 -18.580 0.000 - - - - - - Articulat 


N76 0.000 -5.553 3.700 - - - - - - Articulat 


N77 0.000 -5.553 0.000 - - - - - - Articulat 


N78 0.000 -8.265 3.700 - - - - - - Articulat 


N79 0.000 -8.265 0.000 - - - - - - Articulat 


N80 0.000 -10.978 3.700 - - - - - - Articulat 


N81 0.000 -10.978 0.000 - - - - - - Articulat 


N82 0.000 0.000 3.700 - - - - - - Articulat 


N94 0.000 -16.135 3.700 - - - - - - Articulat 


N95 0.000 -16.135 0.000 - - - - - - Articulat  


  
 


1.2.- Barres 
 


1.2.1.- Materials utilitzats 


Materials utilitzats 


Material E 
(MPa) 


ν 
G 


(MPa) 
fy 


(MPa) 
α·t 


(m/m°C) 
γ 


(kN/m³) Tipus Designació 


Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 


Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
ν: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
α·t: Coeficient de dilatació 
γ: Pes específic  
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1.2.2.- Descripció 


Descripció 


Material Barra 
(Ni/Nf) 


Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
βxy βxz 


LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) Tipus Designació 


Acer laminat S275 N4/N35 N4/N35 HE 180 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N2/N36 N2/N36 HE 220 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N75/N74 N75/N74 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N77/N76 N77/N76 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N79/N78 N79/N78 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N81/N80 N81/N80 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N33/N82 N33/N82 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N95/N94 N95/N94 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N81/N36 N81/N36 HE 140 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N81/N78 N81/N78 HE 180 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N77/N78 N77/N78 HE 140 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N77/N35 N77/N35 HE 140 B (HEB) 4.588 1.00 1.00 - - 


    N95/N36 N95/N36 HE 140 B (HEB) 4.435 1.00 1.00 - - 


    N95/N74 N95/N74 HE 140 B (HEB) 4.435 1.00 1.00 - - 


    N75/N95 N75/N33 HE 240 M (HEM) 2.445 1.00 1.00 - - 


    N95/N2 N75/N33 HE 240 M (HEM) 2.445 1.00 1.00 - - 


    N2/N81 N75/N33 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N81/N79 N75/N33 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N79/N77 N75/N33 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N77/N4 N75/N33 HE 240 M (HEM) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N4/N33 N75/N33 HE 240 M (HEM) 2.840 1.00 1.00 - - 


    N74/N94 N74/N82 HE 240 B (HEB) 2.445 1.00 1.00 - - 


    N94/N36 N74/N82 HE 240 B (HEB) 2.445 1.00 1.00 - - 


    N36/N80 N74/N82 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N80/N78 N74/N82 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N78/N76 N74/N82 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N76/N35 N74/N82 HE 240 B (HEB) 2.713 1.00 1.00 - - 


    N35/N82 N74/N82 HE 240 B (HEB) 2.840 1.00 1.00 - - 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  


  
 


1.2.3.- Característiques mecàniques 


Tipus de peça 


Ref. Peces 


1 N4/N35 i N81/N78 


2 N2/N36 


3 N75/N74, N77/N76, N79/N78, N81/N80, N33/N82 i N95/N94 


4 N81/N36, N77/N78, N77/N35, N95/N36 i N95/N74 


5 N75/N33 


6 N74/N82  
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Característiques mecàniques 


Material 
Ref. Descripció 


A 
(cm²) 


Avy 
(cm²) 


Avz 
(cm²) 


Iyy 
(cm4) 


Izz 
(cm4) 


It 
(cm4) Tipus Designació 


Acer laminat S275 1 HE 180 B, (HEB) 65.30 37.80 11.63 3831.00 1363.00 42.16 


    2 HE 220 B, (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 


    3 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 


    4 HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 


    5 HE 240 M, (HEM) 199.60 119.04 33.37 24290.00 8153.00 627.90 


    6 HE 240 B, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 


Notació: 
Ref.: Referència 
A: Ârea de la secció transversal 
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  


  
 


1.2.4.- Taula d'amidament 


Taula d'amidament 


Material Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
Volum 
(m³) 


Pes 
(kg) Tipus Designació 


Acer laminat S275 N4/N35 HE 180 B (HEB) 3.700 0.024 189.66 


    N2/N36 HE 220 B (HEB) 3.700 0.034 264.31 


    N75/N74 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N77/N76 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N79/N78 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N81/N80 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N33/N82 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N95/N94 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N81/N36 HE 140 B (HEB) 4.588 0.020 154.86 


    N81/N78 HE 180 B (HEB) 4.588 0.030 235.17 


    N77/N78 HE 140 B (HEB) 4.588 0.020 154.86 


    N77/N35 HE 140 B (HEB) 4.588 0.020 154.86 


    N95/N36 HE 140 B (HEB) 4.435 0.019 149.70 


    N95/N74 HE 140 B (HEB) 4.435 0.019 149.70 


    N75/N33 HE 240 M (HEM) 18.580 0.371 2911.23 


    N74/N82 HE 240 B (HEB) 18.580 0.197 1546.04 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final  


  
 


1.2.5.- Resum d'amidament 


Resum d'amidament 


Material 


Sèrie Perfil 


Longitud Volum Pes 


Tipus Designació 
Perfil 
(m) 


Sèrie 
(m) 


Material 
(m) 


Perfil 
(m³) 


Sèrie 
(m³) 


Material 
(m³) 


Perfil 
(kg) 


Sèrie 
(kg) 


Material 
(kg) 


  


S275 HEB 


HE 180 B 8.288     0.054     424.84     


  HE 220 B 3.700     0.034     264.31     


  HE 100 B 22.200     0.058     453.10     


  HE 140 B 22.633     0.097     763.98     
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Resum d'amidament 


Material 


Sèrie Perfil 


Longitud Volum Pes 


Tipus Designació 
Perfil 
(m) 


Sèrie 
(m) 


Material 
(m) 


Perfil 
(m³) 


Sèrie 
(m³) 


Material 
(m³) 


Perfil 
(kg) 


Sèrie 
(kg) 


Material 
(kg) 


  HE 240 B 18.580     0.197     1546.04     


      75.401     0.440     3452.27   


  


HEM 


HE 240 M 18.580     0.371     2911.23     


      18.580     0.371     2911.23   


Acer laminat         93.981     0.811     6363.49  


 







 


 


ANNEXE 5.3: Amidament encavallades d’arriostrament (2ut) 
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1.- GEOMETRIA 
 


1.1.- Barres 
 


1.1.1.- Materials utilitzats 


Materials utilitzats 


Material E 
(MPa) 


ν 
G 


(MPa) 
fy 


(MPa) 
α·t 


(m/m°C) 
γ 


(kN/m³) Tipus Designació 


Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 


Notació: 
E: Mòdul d'elasticitat 
ν: Mòdul de Poisson 
G: Mòdul de tall 
fy: Límit elàstic 
α·t: Coeficient de dilatació 
γ: Pes específic  


  
 


1.1.2.- Descripció 


Descripció 


Material Barra 
(Ni/Nf) 


Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
βxy βxz 


LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) Tipus Designació 


Acer laminat S275 N97/N96 N97/N96 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N99/N98 N99/N98 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N101/N100 N101/N100 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N103/N102 N103/N102 HE 100 B (HEB) 3.700 1.00 1.00 - - 


    N75/N96 N75/N96 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N64/N96 N64/N96 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N64/N98 N64/N98 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N53/N98 N53/N98 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N53/N100 N53/N100 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N42/N100 N42/N100 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N42/N102 N42/N102 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N84/N102 N84/N102 HE 120 B (HEB) 5.826 0.90 0.90 - - 


    N74/N96 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N96/N63 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N63/N98 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N98/N52 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N52/N100 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N100/N41 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N41/N102 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N102/N83 N74/N83 IPE 240 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N75/N97 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N97/N64 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N64/N99 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N99/N53 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N53/N101 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N101/N42 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N42/N103 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 


    N103/N84 N75/N84 IPE 270 (IPE) 4.500 1.00 1.00 - - 
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Descripció 


Material Barra 
(Ni/Nf) 


Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
βxy βxz 


LbSup. 
(m) 


LbInf. 
(m) Tipus Designació 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final 
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY' 
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ' 
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior 
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior  


  
 


1.1.3.- Característiques mecàniques 


Tipus de peça 


Ref. Peces 


1 N97/N96, N99/N98, N101/N100 i N103/N102 


2 N75/N96, N64/N96, N64/N98, N53/N98, N53/N100, N42/N100, N42/N102 i N84/N102 


3 N74/N83 


4 N75/N84  


  


Característiques mecàniques 


Material 
Ref. Descripció 


A 
(cm²) 


Avy 
(cm²) 


Avz 
(cm²) 


Iyy 
(cm4) 


Izz 
(cm4) 


It 
(cm4) Tipus Designació 


Acer laminat S275 1 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 


    2 HE 120 B, (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84 


    3 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 284.00 12.90 


    4 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90 


Notació: 
Ref.: Referència 
A: Ârea de la secció transversal 
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y' 
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z' 
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y' 
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z' 
It: Inèrcia a torsió 
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.  


  
 


1.1.4.- Taula d'amidament 


Taula d'amidament 


Material Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
Volum 
(m³) 


Pes 
(kg) Tipus Designació 


Acer laminat S275 N97/N96 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N99/N98 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N101/N100 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N103/N102 HE 100 B (HEB) 3.700 0.010 75.52 


    N75/N96 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N64/N96 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N64/N98 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N53/N98 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N53/N100 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N42/N100 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N42/N102 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N84/N102 HE 120 B (HEB) 5.826 0.020 155.49 


    N74/N83 IPE 240 (IPE) 36.000 0.141 1104.97 
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Taula d'amidament 


Material Peça 
(Ni/Nf) 


Perfil(Sèrie) 
Longitud 


(m) 
Volum 
(m³) 


Pes 
(kg) Tipus Designació 


    N75/N84 IPE 270 (IPE) 36.000 0.165 1297.13 


Notació: 
Ni: Nus inicial 
Nf: Nus final  


  
 


1.1.5.- Resum d'amidament 


Resum d'amidament 


Material 


Sèrie Perfil 


Longitud Volum Pes 


Tipus Designació 
Perfil 
(m) 


Sèrie 
(m) 


Material 
(m) 


Perfil 
(m³) 


Sèrie 
(m³) 


Material 
(m³) 


Perfil 
(kg) 


Sèrie 
(kg) 


Material 
(kg) 


  


S275 


HEB 


HE 100 B 14.800     0.038     302.07     


  HE 120 B 46.606     0.158     1243.93     


      61.406     0.197     1545.99   


  


IPE 


IPE 240 36.000     0.141     1104.97     


  IPE 270 36.000     0.165     1297.13     


      72.000     0.306     2402.10   


Acer laminat         133.406     0.503     3948.09  
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1.- DADES OBRA 
Formigó: HA-35, Yc=1.5 


Acer: B 500 S, Ys=1.15 


Recobriment (superior) : 5.00 cm 


Recobriment (inferior) : 5.00 cm 


Recobriment (lateral) : 5.00 cm 


Recobriment (frontal) : 5.00 cm 


Recobriment (arrencades) : 5.00 cm 


Mida màxima de l'àrid: 30.0 mm 


Gruix formigó neteja: 10.0 cm 


Tensió admisible en situacions persistents: 0.200 MPa 


Tensió admisible en situacions accidentals: 0.300 MPa 


Acer laminat:  S275  


Acer de perns: B 500 S, Ys = 1.15 (corrugat) 


  


Estats límit 


E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions CTE 
 Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 


E.L.S. Fissuració. Formigó en fonamentacions CTE 
 Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 


E.L.U. de ruptura. Acer laminat CTE 
 Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 


Tensions sobre el terreny Accions característiques  


  
Referències Descripció 


9xmicropilots 220 Tipus de piló: Formigó quadrat 
Ample: 250 mm 
Capacitat portant en situacions persistents: 650.00 kN 
Capacitat portant en situacions accidentals: 650.00 kN 
Separació mínima entre eixos: 750.00 mm  


  


2.- DESCRIPCIÓ 
  


Referències Pilons Materials Geometria Armat 


P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots Tipus: micropilots 220 
Penetració: 10.0 cm 


Formigó: HA-35, Yc=1.5 Encep rectangular de 5 pilots 
Volada X: 25.0 cm 
Volada Y: 25.0 cm 
Gruix: 100.0 cm 
Separació entre eixos X de pilots: 0.90 m 
Separació entre eixos Y de pilots: 0.90 m 


Engraellat inferior X: Ø16c/20 
Engraellat inferior Y: Ø16c/20 
Engraellat superior X: Ø16c/20 
Engraellat superior Y: Ø16c/20 
Biga paral·lela X: 
Armadura inferior: 4 Ø20 
Armadura superior: 2 Ø20 
Estreps verticals: Ø12c/20 
Biga paral·lela Y: 
Armadura inferior: 4 Ø20 
Armadura superior: 2 Ø20 
Estreps verticals: Ø12c/20 
Biga diagonal: 
Armadura inferior: 2 Ø20 
Armadura superior: 2 Ø20 
Estreps verticals: Ø12c/20 
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Referències Pilons Materials Geometria Armat 


P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots Tipus: micropilots 220 
Penetració: 10.0 cm 


Formigó: HA-35, Yc=1.5 Encep de 4 pilots 
Volada X: 25.0 cm 
Volada Y: 25.0 cm 
Gruix: 100.0 cm 
Separació entre eixos X de pilots: 0.80 m 
Separació entre eixos Y de pilots: 0.80 m 


Engraellat inferior X: Ø16c/20 
Engraellat inferior Y: Ø16c/20 
Engraellat superior X: Ø16c/20 
Engraellat superior Y: Ø16c/20 
Biga paral·lela X: 
Armadura inferior: 4 Ø20 
Armadura superior: 2 Ø20 
Estreps verticals: Ø12c/20 
Biga paral·lela Y: 
Armadura inferior: 4 Ø20 
Armadura superior: 2 Ø20 
Estreps verticals: Ø12c/20  


3.- DESCRIPCIÓ DE CÀRREGUES 
Taula de càrregues 


  
Referències Càrrega permanent 


P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots Axial: 3047.00 kN 
Moment X: 0.00 kN·m 
Moment Y: 0.00 kN·m 
Tallant X: 0.00 kN 
Tallant Y: 16.67 kN 
Torçor: 0.00 kN·m 


P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots Axial: 2332.00 kN 
Moment X: 0.00 kN·m 
Moment Y: 0.00 kN·m 
Tallant X: 0.00 kN 
Tallant Y: 6.55 kN 
Torçor: 0.00 kN·m  


4.- AMIDAMENT 
Refèrencia: P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots  B 500 S, Ys=1.15 Total 


Nom d'armat  Ø12 Ø16 Ø20  


Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 8x1.30 
8x2.05 


 10.40 
16.41 


Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 8x1.30 
8x2.05 


 10.40 
16.41 


Armat base - Graella superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 8x1.30 
8x2.05 


 10.40 
16.41 


Armat base - Graella superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 8x1.30 
8x2.05 


 10.40 
16.41 


Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.78 
4x6.86 


11.12 
27.42 


Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.30 
2x3.21 


2.60 
6.41 


Biga paral·lela X - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


8x2.75 
8x2.44 


  22.00 
19.53 


Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.78 
4x6.86 


11.12 
27.42 


Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.30 
2x3.21 


2.60 
6.41 


Biga paral·lela X - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


8x2.75 
8x2.44 


  22.00 
19.53 


Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.78 
4x6.86 


11.12 
27.42 


Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.30 
2x3.21 


2.60 
6.41 


Biga paral·lela Y - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


8x2.75 
8x2.44 


  22.00 
19.53 
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Refèrencia: P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots  B 500 S, Ys=1.15 Total 


Nom d'armat  Ø12 Ø16 Ø20  


Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.78 
4x6.86 


11.12 
27.42 


Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.30 
2x3.21 


2.60 
6.41 


Biga paral·lela Y - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


8x2.75 
8x2.44 


  22.00 
19.53 


Biga diagonal - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x2.87 
2x7.08 


5.74 
14.16 


Biga diagonal - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x2.87 
2x7.08 


5.74 
14.16 


Biga diagonal - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


8x2.56 
8x2.27 


  20.48 
18.18 


Biga diagonal - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x2.87 
2x7.08 


5.74 
14.16 


Biga diagonal - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x2.87 
2x7.08 


5.74 
14.16 


Biga diagonal - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


8x2.56 
8x2.27 


  20.48 
18.18 


Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 


128.96 
114.48 


41.60 
65.64 


77.84 
191.96 


  
372.08 


Total amb minves 
(10.00%) 


Longitud (m) 
Pes (kg) 


141.86 
125.93 


45.76 
72.20 


85.62 
211.16 


  
409.29  


Refèrencia: P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots  B 500 S, Ys=1.15 Total 


Nom d'armat  Ø12 Ø16 Ø20  


Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 7x1.20 
7x1.89 


 8.40 
13.26 


Armat base - Graella inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 7x1.20 
7x1.89 


 8.40 
13.26 


Armat base - Graella superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 7x1.20 
7x1.89 


 8.40 
13.26 


Armat base - Graella superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


 7x1.20 
7x1.89 


 8.40 
13.26 


Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.68 
4x6.61 


10.72 
26.44 


Biga paral·lela X - Biga 0 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.20 
2x2.96 


2.40 
5.92 


Biga paral·lela X - Biga 0 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


12x2.75 
12x2.44 


  33.00 
29.30 


Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.68 
4x6.61 


10.72 
26.44 


Biga paral·lela X - Biga 2 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.20 
2x2.96 


2.40 
5.92 


Biga paral·lela X - Biga 2 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


12x2.75 
12x2.44 


  33.00 
29.30 


Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.68 
4x6.61 


10.72 
26.44 


Biga paral·lela Y - Biga 1 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.20 
2x2.96 


2.40 
5.92 


Biga paral·lela Y - Biga 1 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


12x2.75 
12x2.44 


  33.00 
29.30 


Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura inferior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  4x2.68 
4x6.61 


10.72 
26.44 







 


Elements de fonamentació  


2016003 encepats micropilots 2017_02_15 Data: 16/02/17 
 


 


 


Pàgina 6 


Refèrencia: P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots  B 500 S, Ys=1.15 Total 


Nom d'armat  Ø12 Ø16 Ø20  


Biga paral·lela Y - Biga 3 - Armadura superior Longitud (m) 
Pes (kg) 


  2x1.20 
2x2.96 


2.40 
5.92 


Biga paral·lela Y - Biga 3 - Estreps verticals Longitud (m) 
Pes (kg) 


12x2.75 
12x2.44 


  33.00 
29.30 


Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 


132.00 
117.20 


33.60 
53.04 


52.48 
129.44 


  
299.68 


Total amb minves 
(10.00%) 


Longitud (m) 
Pes (kg) 


145.20 
128.92 


36.96 
58.34 


57.73 
142.39 


  
329.65  


Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 


 B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)  


Element Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-35, Yc=1.5 Neteja 


Refèrencia: P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots 125.93 72.20 211.16 409.29 1.96 0.20 


Refèrencia: P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots 128.92 58.34 142.39 329.65 1.69 0.17 


Totals 254.85 130.54 353.55 738.94 3.65 0.36  


5.- COMPROVACIÓ 
NOTA: El programa calcula encepats per a pilots, no micropilots, motiu pel qual els aspectes on 
marca error referents a distàncies i separacions no són realment incorrectes per a encepats de 
micropilots. 


Referència: P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots 


Comprovació Valors Estat 


Vol mínim des de pilar: 
 


      Criteri de CYPE Enginyers 
 


 


 


Mínim: 0.05 m 
Calculat: 0.35 m 


 


Compleix 


Vol mínim des del perímetre del pilot: 
 


    - Direcció qualsevol: 
 


 


      Article 58.8.1 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.12 m 


 


No compleix 


Cantell mínim de l'encep: 
 


      Article 58.8.1 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.4 m 
Calculat: 1 m 


 


Compleix 


Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 


Mínim: 0 cm 
Calculat: 86 cm 


 


Compleix 


Separació mínima entre eixos de pilots: 
 


      Valor introduït per l'usuari 
 


 


 


Mínim: 0.75 m 
Calculat: 0.9 m 


 


Compleix 


Ample mínim de pilots: 
 


      Article 58.6 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 


 


Compleix 


Separació màxima de l'armat de positius: 
 


Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Direcció X (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 17.1 cm 
 


Compleix 


    - Direcció Y (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 17.1 cm 
 


Compleix 


    - Direcció de la biga diagonal: 
 


 


Calculat: 41.7 cm 
 


No compleix 


Separació màxima de l'armat de negatius: 
 


Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Direcció X (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 51.4 cm 
 


No compleix 


    - Direcció Y (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 51.4 cm 
 


No compleix 


    - Direcció de la biga diagonal: 
 


 


Calculat: 41.7 cm 
 


No compleix 
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Referència: P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots 


Comprovació Valors Estat 


Diàmetre mínim armadures: 
 


Encercolat de l'armadura comprimida. Article 42.3.1 (norma EHE-08) 
 


 


Mínim: 8 mm 
  


    - Estreps X (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 12 mm 
 


Compleix 


    - Estreps Y (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 12 mm 
 


Compleix 


    - Estreps de la biga diagonal: 
 


 


Calculat: 12 mm 
 


Compleix 


Separació mínima entre engraellats: 
 


Article 69.4.1.1  (norma EHE-08) 
 


 


Mínim: 3.7 cm 
  


    - Graella superior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella superior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


Separació màxima entre engraellats: 
 


Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Graella superior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella superior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


Diàmetre mínim barres horitzontals: 
 


      Norma EHE-08. Article  58.8.2 
 


 


 


Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 


 


Compleix 


Àrea màxima d'armadura: 
 


Criteri agafat de l'Eurocodi 
 


 


Màxim: 560 cm² 
  


    - Direcció X: 
 


 


Calculat: 59.56 cm² 
 


Compleix 


    - Direcció Y: 
 


 


Calculat: 59.56 cm² 
 


Compleix 


Quantia geomètrica mínima: 
 


    - Armadura longitudinal: 
 


 


      Article 42.3.5 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.0018  
Calculat: 0.004 


 


Compleix 


Capacitat portant del pilot: 
 


    - Situacions persistents: 
 


 


      Valor introduït per l'usuari. 
 


 


 


Màxim: 650 kN 
Calculat: 628.2 kN 


 


Compleix 


Compressió màxima: 
 


    - Nus d'encepat rígid (Situacions persistents): 
 


 


      EHE-08. Article 58.4.1.2. 
 


 


 


Màxim: 1020.83 kN 
Calculat: 835.192 kN 


 


Compleix 


Àrea d'acer necessària per càlcul: 
 


Article 58.4.1.2.2.1 (norma EHE-08) 
 


   


    - Direcció X (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 6.53 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 


 


Compleix 


    - Direcció Y (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 4.79 cm² 
Calculat: 12.56 cm² 


 


Compleix 


    - Direcció de la biga diagonal (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 5.4 cm² 
Calculat: 6.28 cm² 


 


Compleix 
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Referència: P-1 - 3 pilars davanters centrals 5 micropilots 


Comprovació Valors Estat 


Longitud ancoratge armadura longitudinal: 
 


Article 69.5 (norma EHE-08) 
 


 


Calculat: 79 cm 
  


    - X(Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 20 cm 
 


Compleix 


    - Y(Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 0 cm 
 


Compleix 


    - Biga mitjana(Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 21 cm 
 


Compleix 


Armadura mínima per metre per motius mecànics: 
 


Article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 


 


Calculat: 32.49 cm² 
  


    - Direcció X (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 19.75 cm² 
 


Compleix 


    - Direcció Y (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 17.24 cm² 
 


Compleix 


Distància entre estreps: 
 


Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Estreps X: 
 


 


Calculat: 20 cm 
 


Compleix 


    - Estreps Y: 
 


 


Calculat: 20 cm 
 


Compleix 


    - Estreps de la biga diagonal: 
 


 


Calculat: 20 cm 
 


Compleix 


Hi han comprovacions que no es compleixen  


Referència: P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots 


Comprovació Valors Estat 


Vol mínim des de pilar: 
 


      Criteri de CYPE Enginyers 
 


 


 


Mínim: 0.05 m 
Calculat: 0.3 m 


 


Compleix 


Vol mínim des del perímetre del pilot: 
 


    - Direcció qualsevol: 
 


 


      Article 58.8.1 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.12 m 


 


No compleix 


Cantell mínim de l'encep: 
 


      Article 58.8.1 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.4 m 
Calculat: 1 m 


 


Compleix 


Espai per ancorar inicis en fonamentació: 
 


Mínim: 0 cm 
Calculat: 86 cm 


 


Compleix 


Separació mínima entre eixos de pilots: 
 


      Valor introduït per l'usuari 
 


 


 


Mínim: 0.75 m 
Calculat: 0.8 m 


 


Compleix 


Ample mínim de pilots: 
 


      Article 58.6 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.25 m 
Calculat: 0.25 m 


 


Compleix 


Separació màxima de l'armat de positius: 
 


Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Direcció X (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 17.1 cm 
 


Compleix 


    - Direcció Y (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 17.1 cm 
 


Compleix 


Separació màxima de l'armat de negatius: 
 


Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Direcció X (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 51.4 cm 
 


No compleix 


    - Direcció Y (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 51.4 cm 
 


No compleix 


Diàmetre mínim armadures: 
 


Encercolat de l'armadura comprimida. Article 42.3.1 (norma EHE-08) 
 


 


Mínim: 8 mm 
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Referència: P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots 


Comprovació Valors Estat 


    - Estreps X (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 12 mm 
 


Compleix 


    - Estreps Y (Biga lateral): 
 


 


Calculat: 12 mm 
 


Compleix 


Separació mínima entre engraellats: 
 


Article 69.4.1.1  (norma EHE-08) 
 


 


Mínim: 3.7 cm 
  


    - Graella superior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella superior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


Separació màxima entre engraellats: 
 


Article 42.3.1  (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Graella superior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella superior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - X: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


    - Graella inferior - Y: 
 


 


Calculat: 18.4 cm 
 


Compleix 


Diàmetre mínim barres horitzontals: 
 


      Norma EHE-08. Article  58.8.2 
 


 


 


Mínim: 12 mm 
Calculat: 16 mm 


 


Compleix 


Àrea màxima d'armadura: 
 


Criteri agafat de l'Eurocodi 
 


 


Màxim: 520 cm² 
  


    - Direcció X: 
 


 


Calculat: 51.27 cm² 
 


Compleix 


    - Direcció Y: 
 


 


Calculat: 51.27 cm² 
 


Compleix 


Quantia geomètrica mínima: 
 


    - Armadura longitudinal: 
 


 


      Article 42.3.5 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0.0018  
Calculat: 0.003 


 


Compleix 


Capacitat portant del pilot: 
 


    - Situacions persistents: 
 


 


      Valor introduït per l'usuari. 
 


 


 


Màxim: 650 kN 
Calculat: 597.4 kN 


 


Compleix 


Compressió màxima: 
 


    - Nus d'encepat rígid (Situacions persistents): 
 


 


      EHE-08. Article 58.4.1.2. 
 


 


 


Màxim: 1020.83 kN 
Calculat: 792.576 kN 


 


Compleix 


Àrea d'acer necessària per càlcul: 
 


Article 58.4.1.2.2.1 (norma EHE-08) 
 


 


Calculat: 12.56 cm² 
  


    - Direcció X (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 8.95 cm² 
 


Compleix 


    - Direcció Y (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 6.19 cm² 
 


Compleix 


Capacitat mecànica de l'armadura secundària horitzontal: 
 


Article 58.4.1.2.2.1 (norma EHE-08) 
 


 


Calculat: 522.75 kN 
  


    - Direcció X (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 179.1 kN 
 


Compleix 


    - Direcció Y (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 123.99 kN 
 


Compleix 


Longitud ancoratge armadura longitudinal: 
   







 


Elements de fonamentació  


2016003 encepats micropilots 2017_02_15 Data: 16/02/17 
 


 


 


Pàgina 10 


Referència: P-2 - 5 pilars posteriors + 2 lat. 4 micropilots 


Comprovació Valors Estat 


    - X(Situacions persistents): 
 


 


      Article 69.5 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 20 cm 
Calculat: 79 cm 


 


Compleix 


    - Y(Situacions persistents): 
 


 


      Article 69.5 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0 cm 
Calculat: 79 cm 


 


Compleix 


    - Graelles inferiors X -Ø 16.0 mm - (Situacions persistents): 
 


 


      Article 69.5 (norma EHE-08) ; Article 58.4.1.2.1 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 


 


Compleix 


    - Graelles inferiors Y -Ø 16.0 mm - (Situacions persistents): 
 


 


      Article 69.5 (norma EHE-08) ; Article 58.4.1.2.1 (norma EHE-08) 
 


 


 


Mínim: 0 cm 
Calculat: 0 cm 


 


Compleix 


Armadura mínima per metre per motius mecànics: 
 


Article 42.3.2 (norma EHE-08) 
 


 


Calculat: 29.38 cm² 
  


    - Direcció X (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 21.01 cm² 
 


Compleix 


    - Direcció Y (Situacions persistents): 
 


 


Mínim: 16.65 cm² 
 


Compleix 


Distància entre estreps: 
 


Article 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 


 


Màxim: 30 cm 
  


    - Estreps X: 
 


 


Calculat: 20 cm 
 


Compleix 


    - Estreps Y: 
 


 


Calculat: 20 cm 
 


Compleix 


Hi han comprovacions que no es compleixen  
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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


PROJECTE REFÓS D’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES 


MEMÒRIA DE SUBMINISTRAMENT DE MOBLES I EQUIPAMENT 


Promotor 


Ajuntament de Les Borges Blanques 


CIF P2507000D 


C/ del Carme, 21 


25400, Les Borges Blanques (Lleida) 


Redactor del projecte 


Lluís Guasch Fort,  arquitecte col·legiat número 11.395/6 


CIF 40859867E 


C/Uregll, 40 


25243 el Palau d’Anglesola 


Objecte de la present memòria. 


 L’objecte de la present  memòria és establir les característiques dels elements de mobiliari a adquirir amb 
independència de l’obra civil, per executar les previsions de funcionalitat de l’arxiu projectat. 


Atesa l’especificitat de la comanda i l’especialització de les empreses fabricants i subministradores, la 
present memòria es planteja com una actuació administrativa i de contractació independent tant de la 
construcció de l’edifici com de l’adquisició dels arxivadors dels dipòsits. 


Descripció funcional dels elements descrits a la present memòria. 


S’estableix com a actuació prevista l’equipament de les  dependències de la plant baixa en base l 
program que es resumeix al quadre següent: 


aula-sala polivalent quadruple programa d'ús (veure desglossat) 


sala de consulta 


instal·lació de consulta ordinària fins a 4 
usuaris i possibilitat d'actuació pedagògica 
fins a 20 usuaris; fons de consulta 


despatx de direcció 
espai de treball i taula confident petites 
reunions 


despatx personal tècnic i 
administratiu 


2 llocs de treball en taula telescòpica + 1 lloc 
en taula despatx 


sala de digitalització taula de treball 
magatzem prestatgeries  
sala de recepció prestatgeries + 1 taula de treball 
office taula esmorzars 
despatx Centre Estudis de les 
Garrigues 


espai de treball i taula confident petites 
reunions 


 


En resum el programa de moblament es resumeix al quadre següent: 
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   Ref. models 1 2 3 4 5 6 7 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 15b 16 17 17b 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
                                


1 aula-sala polivalent 11      92 30              1    1   1 1 
2 sala de consulta 8     2 16         8  5    1    1 1    
3 despatx de direcció   1 1     1 6  1    2 2 2        1 1    


4 
despatx personal tècnic i 
administratiu 1   4    1  2 1      7        1 1    


5 
sala de 
digitalització  1         1                    


6 magatzem                   5 2           
7 sala de recepció  1         1        12            
8 sala disenfecció                   12            
9 office   1       4              1 1  1    


15 
despatx Centre Estudis 
de les Garrigues 1 1      1 4  1      4         1    


16 circulació               1        1     1   


10 
serveis personal 
arxiu             2 1                 


29 
diposits grans 
formats                               


30 
diposits material 
fotogràfic                   13            


31 visualització  1         1                    
                                
 TOTALS 19 5 3 1 4 2 108 30 3 14 5 3 2 1 1 10 2 18 42 2  2 1 1 1 4 5 1 1 1 


 


En relació a la sala polivalent hom preveu la possibilitat de celebrar : 


 


A - seminaris 
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B – conferències d’assistència nombrosa (90 persones) 


 


 


C – reunions fins a 16 persones  


D – conferències de format reduït (60 persones) 


 


 


 


A tal efecte ultra la modulació del sistema de climatització hom ha previst  un equipament amb cadires 
apilables i taules plegables per poder fer els desplegaments funcionals de cada cas.  


Per atendre aquests requeriments hom defineix un criteri de mobiliari funcional determinat per la 
durabilitat i la versatilitat.  Les característiques requerides dels mobles es basen en unes definicions de 
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base que permetran en la fase d’adjudicació poder ponderar les característiques dels diferents ofertants, 
sense que s’estableixi una definició tancada de models.  


Completarà l’actuació el forniment de cortines que permetin tant la subdivisió de la sala polivalent com de 
la sala de consulta. 


Definicions de base 


A continuació es presenten unes definicions generals en el ben entès que es valoraran les ofertes segons 
determinacions de cada fabricant i en base a les condicions generals del PLEC i de les prescripcions 
sobre HOMOLOGACIÓ de la Generalitat de Catalunya. 


Criteris de proposta: en qualsevol cas les superfícies de taula seran de color blans; les estructures de 
taules,cadires etc podran ser opcionalment blanques o cromades però MANTENINT UN ÚNIC CRITERI 
DE COLOR PER A LA TOTALITAT DE L’OFERTA.  Les superfície de seient seran d’un color a determinar 
per la Direcció Facultativa entre les diferents propostes contingudes a l’oferta adjudicatària però 
MANTENINT UN ÚNIC CRITERI DE COLOR PER A LA TOTALITAT DE L’OFERTA. 


Els models comercials s’esmenten exclusivament a títol il·lustratiu. 


Cadira Operativa (Ref M8) i confident (Ref M9) 


La cadira operativa és constituida per una estructura amb base giratòria de 5 radis de poliamida amb fibra 
de vidre i rodes silencioses de 60 mm de diàmetre i rodament de tefló. Suport Marc perimetral fabricat en 
polipropilè amb fibra de vidre i respatller de malla tècnica elàstica clipada, que facilita la transpiració de 
l'esquena.  La cadira confident té una estructura de tub d’acer cromat de 16 mm de diàmetre. 


Seient amb carcassa de polipropilè amb fibra de vidre injectat en acabat negre, recoberta amb escuma 
injectada  i entapissada en teixit de fàcil neteja.  Sistema Syncro autopesant que permet una l’adaptació 
de l'usuari i regulable en altura mitjançant pistó de gas. Regulació multiposicional de la profunditat del 
seient amb recorregut de 70 mm i sistema d'auto-retorn. 


Model de referència sense obligatorietat: “TRAZO” de Dynamobel. 


 


Cadira apilabe (Ref M7a) amb pala (ref M7b) i tamboret (Ref M10) 


Cadira tipus “patí” amb estructura d’acer rodó llis 12 mm cromat amb recolzament de terra amb topalls 
antilliscants i braços per incorporar-hi pala d’escriptura i sistema d’unió entre cadires “clipat”. Seient 
monocarcassa d’injecció plàstica de polipropilè 100% reciclable amb tractament anti UV. Pala d’escriptura 
abatible en polipropilè de color negre. 


Caldrà que sigui apilable  i es subministrarà amb els corresponents carrets de trasllat de les piles de 
cadires. 


El tamboret serà sense braços. 


Model de referència sense obligatorietat: “TRAZO” de Dynamobel. 
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Taules (ref M3  M4 i M6) 


Estructura sustentant d’acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix, amb recobriment epoxi color 
blanc. Peces d'unió d'alumini injectat amb recobriment epoxi aluminitzat.  suports anivelladors d'ABS 
injectat amb soleta antilliscant.   La taula rodona  tindrà com a estructura una columna d’alumini extruït dei 
2 mm de gruix i base massissa d’injecció d’alumini de Ø 58cm  amb tres punts de suport de polipropilè 
adherits. 


Superfícies de taula de tauler aglomerat de 25mm de gruix amb recobriment melamínic cantells d'ABS de 
2 mm de gruix, aplicats amb cola termofusible i arrodonits R= 2mm. 


Mides: taula de treball 160x80 cm; taula rodona Ø 120cm , taula de direcció 200x90 cm (adaptable al 
sistema de modulació de l’ofertant) 


Model de referència sense obligatorietat: “CLIC, C-SERIES” de Dynamobel. 


 


Teula telescòpica (ref M5) 


Estructura sustentant d’acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix, amb recobriment epoxi color 
blanc. Sistema telescopic de regulació en alçada  del tauler per accionament manual i fixació de 
seguretat. 


Superfícies de taula  de melamina amb recobriment melamínic de 90 i 120 grs./m², sobre tauler de 
partícules elaborat amb certificació PEFC de 25 mm de gruix. Cantons de PVC de 2mm de gruix, aplicat 
amb cola termofusible i arrodonit a R = 2 mm.  


Mides  en planta 120x160 cm amb dos taules independents amb alçada regulable entre 60 i 125 cm 
(adaptable al sistema de modulació de l’ofertant) 


Model de referència sense obligatorietat: “MOVE” de Dynamobel. 


 


Taula abatible amb rodes. (ref M1) 


Estructura sustentant d’acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix, amb recobriment epoxi color 
blanc en peu dret i travesser inferior, amb dues rodes silencioses de 60 mm de diàmetre i rodament de 
tefló cadascun. Mecanisme de bloqueig de l’abatiment de la superfície mecànic amb barra d’acer,  rodes 
amb fre, diàmetre 65 i amb pern de M8x15. 


Superfícies de taula  de melamina amb recobriment melamínic de 90 i 120 grs./m², sobre tauler de 
partícules elaborat amb certificació PEFC de 25 mm de gruix. Cantons de PVC de 2mm de gruix, aplicat 
amb cola termofusible i arrodonit a R = 2 mm.  


Mides en planta 140x70 cm 


Model de referència sense obligatorietat: “FLIP” de Dynamobel. 
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Armaris (ref M15 i M16) i bucs de calaixos (ref M11) 


Elements formats a base de teulers  de partícules elaborat amb certificació PEFC, amb recobriment 
melamínic d'alt gramatge.  Laterals, sostre i portes en aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de 
gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Posterior en aglomerat de 
partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques de densitat mitjana 630 
kg / m³ segons norma EN 14323. De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant 
excèntriques excepte la del darrere que serà clipada. Portes batents o portes baixes amb frontisses de 
110º d'obertura. Tiradors d'injecció color alumini. Sistema de tancament. 


Calaixos amb guies metal·liques de boles d’extracció total. Portes amb ferramenta  manetes inox. Bucs 
amb  rodes silencioses de 60 mm de diàmetre i rodament de tefló 


 llarg ample alt conf quant 
M15 100 42 82 1 calaix i 2 portes amb pany 10 


M16 100 42 82 
2 portes amb pany i 3 
prestatges 2 


M16 100 42 200 5 prestatges 18 
 


Model de referència sense obligatorietat: “CUBE C-SERIES” de Dynamobel. 


Armari monobloc fenòlic (ref M12) 


Format per una estructura d’alumini i paraments de laminat fenòlic monocolor. Frontals, laterals i plans 
horitzontals de 5 mm de gruix i panell posteriors de 4 mm. tota la ferramenta és de disseny especial en 
inox amb portes d’obertura 110º, peus de 10 cm ajustables, i pany amb clau.  


Mides totals 50x50 cm alçada 175 cm (adaptable al sistema de modulació de l’ofertant) 


 


Banc fenòlic (ref M13) 


Format per un suport de paret de perfils inox collats amb tacs  amb reforç frontal per sota del cantell de la 
peça, i una superfície plana de 40x80 cm del mateix material que les guixetes. 


 


Guixetes per assistents fenòliques  (ref M14) 


Formades per una estructura d’alumini i paraments de laminat fenòlic monocolor. Frontals, laterals i plans 
horitzontals de 5 mm de gruix i panell posteriors de 4 mm. tota la ferramenta és de disseny especial en 
inox amb portes d’obertura 110º, peus de 10 cm ajustables, i pany amb clau amb sistema de dipòsit de 
moneda.  


Configuració d’un conjunt de 20 guixetes en dues cares Mides totals 200x90 cm alçada 80 cm potes 15 
cm. Mida de daca cubícul 50x40x45 cm. (adaptable al sistema de modulació de l’ofertant) 


 


Prestatgeria metàl·lica modular desmuntable (ref M11 i M17b) 


Formada per peus drets industrials  de perfil d’acer pintat al foc troquelat, i safates de xapa d’un gruix 
mínim de 0,8 mm d'acer laminat en fred, de baix contingut en carboni, sense aliatge, per embotició i 
conformació en fred segons UNE-36086-91 i EN 10130. Tot plegat muntat amb cargols i escaires d’un 
sistema estandarditzat de mercat. 
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Cada unitat de pressupost és un conjunt de sis safates 100x35 cmamb els peus drets necessaris per 
assolir l’alçada m`xima de 200 cm. 


 


Cortines (ref M19) 


A efectes exclusivament de control dels espais hom preveu cortines opaques per a separació d’àmbits. 
Hom proposa paraments amb teixit ignífug tipus “mojacar”, instal·lats mitjançant guia tècnica manual 
corredera collada al sostre. De mides 540x260 (1 unitats) i 845x310 cm (2 unitats) 


 La resta dels elements són descrits la pressupost amb el mateix criteri indicatiu. 


 


Els elements pressupostats es defineixen i localitzen als plànols “C17” i “C20”. 


 







PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – MEMÒRIA  MOBILIARI 


 


8 


Pressupost 


M1 Taula abatible amb rodes. D’estructura sustentant d’acer laminat en calent i travesser 
inferior, amb dues rodes silencioses. Superfícies de taula  de melamina Mides en planta 140x70 
cm 19 320,28 € 6.085,32 € 
    
M2 Taula Estructura sustentant d’acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix i 
superfície de tauler aglomerat de 25mm de gruix amb recobriment melamínic 160x80 cm 


5 317,22 € 1.586,10 € 
    


M3 Taula Estructura sustentant d’acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix i 
superfície de tauler aglomerat de 25mm de gruix amb recobriment melamínic rodona Ø 120cm 3 280,50 € 841,50 € 
    


M4 Taula Estructura sustentant d’acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix i 
superfície de tauler aglomerat de 25mm de gruix amb recobriment melamínic 200x90 cm 1 377,40 € 377,40 € 
    


M5 Teula telescòpica  d’estructura sustentant d’acer amb sistema telescopic de regulació en 
alçada  del tauler per accionament manual i fixació de seguretat i superfícies de taula  de 
melamina. Mides  en planta 120x160 cm amb dos taules independents amb alçada regulable 
entre 60 i 125 cm 4 1.096,50 € 4.386,00 € 
    
M6 Taula Estructura sustentant d’acer laminat en calent i decapat de 1,5 mm de gruix i 
superfície de tauler aglomerat de 25mm de gruix amb recobriment melamínic 120x80 cm alçada 
de potes 105 cm i separador intermig vidre esmerilar 


2 382,50 € 765,00 € 
    


M7 Cadira tipus “patí” amb estructura d’acer cromat i seient monocarcassa d’injecció plàstica de 
polipropilè 108 65,28 € 7.050,24 € 
    
M7b Pala d’escriptura abatible en polipropilè per a cadira “patí” 30 30,60 € 918,00 € 
    
    


M8 Cadira Operativa constituïda per una estructura amb base giratòria de 5 radis de poliamida 
amb rodes, i suport de polipropilè, respatller de malla tècnica i seient amb carcassa de 
polipropilè 3 278,46 € 835,38 € 
    


M9 Cadira confident constituïda per una estructura de tub d’acer cromat de 16 mm de 
diàmetre, respatller de malla tècnica i seient amb carcassa de polipropilè 14 330,48 € 4.626,72 € 
    


M10 Tamboret tipus “patí” amb estructura d’acer cromat i seient monocarcassa d’injecció 
plàstica de polipropilè 5 150,96 € 754,80 € 
    


M11 Bucs de calaixos formats a base de teulers  de partícules, amb recobriment melamínic 
d'alt gramatge.  Portes amb frontisses de 110º d'obertura. Tiradors d'injecció color alumini. 
Calaixos amb guies metàl·liques de boles d’extracció total. rodes silencioses  3 154,02 € 462,06 € 
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M12 Armari monobloc fenòlic d’estructura d’alumini i paraments de laminat fenòlic monocolor 
amb ferramenta és de disseny especial en inox amb portes d’obertura 110º, peus de 10 cm 
ajustables, i pany amb clau. Mides totals 50x50 cm alçada 175 cm  2 494,70 € 989,40 € 
    


M13 Banc fenòlic amb suport de paret de perfils inox collats amb i una superfície plana de 
40x80 cm del mateix material que les guixetes. 1 229,50 € 229,50 € 
    


M14 Guixetes per assistents amb estructura d’alumini i paraments de laminat fenòlic 
monocolor, tota la ferramenta és de disseny especial en inox amb portes  i pany amb clau amb 
sistema de dipòsit de moneda.  Configuració d’un conjunt de 20 guixetes, Mides totals 
200x45x120 cm,  alçada 80. Mida de daca cubícul 50x40x45 cm. (adaptable al sistema de 
modulació de l’ofertant) 1 984,30 € 984,30 € 
    


M15 Armaris formats a base de teulers  de partícules elaborat amb certificació PEFC, amb 
recobriment melamínic d'alt gramatge   2 Portes batents amb frontisses de 110º d'obertura. 
Tiradors d'injecció color alumini. Mides totals 100x 42 cm alçada 82 cm. 10 104,04 € 1.040,40 € 
    


M15b Armaris formats a base de teulers  de partícules elaborat amb certificació PEFC, amb 
recobriment melamínic d'alt gramatge   2 Portes batents amb frontisses de 110º d'obertura. 
Tiradors d'injecció color alumini. Mides totals 100x 42 cm alçada 82 cm. Amb clau i pany 2 126,48 € 252,96 € 
    


M16 Armaris formats a base de teulers  de partícules elaborat amb certificació PEFC, amb 
recobriment melamínic d'alt gramatge   2 Portes batents amb frontisses de 110º d'obertura. I 
prestatges oberts. Tiradors d'injecció color alumini. Mides totals 100x 42 cm alçada 200 cm. 18 156,06 € 2.809,08 € 
    


M17 Prestatgeria metàl·lica formada per peus drets industrials  troquelats, i safates de xapa 
d'acer Tot plegat muntat amb cargols i escaires d’un sistema estandarditzat de mercat. Mides 
totals 100x35 cm i 200 cm d’alçada, 6 safates 29 96,90 € 2.810,10 € 
    


M17b Prestatgeria metàl·lica formada per peus drets industrials  troquelats, i safates de xapa 
d'acer Tot plegat muntat amb cargols i escaires d’un sistema estandarditzat de mercat. Mides 
totals 100x60 cm i 200 cm d’alçada, 6 safates 2 102,00 € 204,00 € 
    


M18 SCREEN cortines enrollables amb teixit screen. Grau d'obertura 5%, teixit ignífug M1, 
textura de poliester i PVC. Mecanisme de cadena amb desmultiplicador 2,5x1 per les cortines 
petites i desmultiplicador 4x1 a les grans 1 2.519,40 € 2.519,40 € 
    


M19 Cortines Conjunt de cortines amb teixit ignífug tipus “mojacar”, instal·lades mitjançant guia 
tècnica manual corredora collada al sostre. De mides 540x260 (1 unitats) i 845x310 cm (2 
unitats) 1 2.575,50 € 2.575,50 € 
    


M20 Vitrina mural. Vitrina mural de xapa d'hacer inoxidable, model Dilhi, dimensions 105x70x3 
cm de gruix , vidre abatible amb pany de clau fons magnétic per imans. I 2 portafullts A-3 i A-4 
en metacrilat 1 362,10 € 362,10 € 
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M21 Frigorífic  de 100 l. de capacitat (851 frigorífic +151 congelador) 230v-70W de classificació 
mínima A++ mides aprox. 500x540x840 mm, llum interior i porta reversible. (model TEKA 
MWE230G sense obligatorietat de marca) 1 185,45 € 185,45 € 
    


M22 Forn microones de 23 l de capacitat i plat giratori de 27 cm 230V-1.200W amb 
comandament electrònic de cinc nivells de potència i temporitzador (model de referència TEKA 
MWE230G sense obligatorietat de marca). 1 113,80 € 113,80 € 
    


M23 Penjador de peu, Model tipus MIRAC de Mobles 114 disseny de Joan Gaspar, dimensions 
Ø48 h: 177 metàl·lic pintat, color a escollir per la direcció facultativa. 4 249,90 € 999,60 € 
    


M24 Paperera Model tipus Riga de mobles 114, Disseny de Massana i Tremoleda Dimensions 
25x25 h: 48,5 estructura i tapa d'alumini. 4 35,70 € 142,80 € 
    


M25 Paraigüer Model tipus RIGA de Mobles 114, Disseny de Massana i Tremoleda, dimensions 
25x25 h: 48,5 estructura d'alumini. 1 66,30 € 66,30 € 
    


M26 Projector multimèdia. Resolució XGA (1024x768)  Entrada de vídeo (HDMI 1.4b, 
DisplayPort, VGA, S-Video, Vídeo compost (model de referència: VIVITEC DX977WT sense 
obligatorietat de marca) 1 1.198,50 € 1.198,50 € 
    


M27 Pantalla de projecció enrotllable Tela de projecció PVC WMat-ST Guany 1.0 mides totals 
305x171 cm,  adaptada als canons de projecció DLP o LCD. . (model LUMENE EMBASSY 2-
300 sense obligatorietat de marca). 1 867,00 € 867,00 € 
    


S1 plafó de senyalització de mides aprox 60x90 cm pintat al foc  fons RAL 7016 i lletres blanc 
tipus ISOPECUR segons detall indicatiudel plànol 2 86,70 € 173,40 € 
    


S2 cartell o icona de senyalització de mides aprox 30x30 cm pintat al foc  fons RAL 7016 i 
lletres blanc tipus ISOPECUR segons detall indicatiu del plànol o icona normalitzada 24 26,52 € 636,48 € 
    
    
total   47.848,60 € 
impost sobre el valor afegit   10.048,21 € 
TOTAL ADJUDICACIÓ   57.896,80 € 


 


Imoporta per tant la contractació de l’equipament de mobiliari, petits electrodomèstics  i cortines de l’arxiu 
comarcal de les Garrigues CINQUANTA-SET  MIL VUIT CENTS NORANTA-SOS EUROS AMB 
VUITANTA 


Les Borges Blanques, desembre de 2017. 


L’arquitecte  
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DADES DE L'EDIFICI:
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Usuaris
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AIGUA tots els usos P A
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S


Reconversió d'antiga edificació


Habitatge Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:


Usuaris
Nova edificació


Garrigues


Gran rehabilitació


USOS DE 
L'EDIFICI:


Centres de l'Administració pública, bancs i oficines


x


V2.0.3


XAdministratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)


SANEJAMENT


PROTECCIÓ SOLAR


parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km [ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km [ 3,30 W/m2K 
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S[ 35%


xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper


aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  [ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar


ENERGIA tots els usos
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006


Comarca:


ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ


(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)


ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES


LES BORGES BLANQUES


cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible


Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )


AIXETES


  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT


x


x


Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)


Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)


Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)


M


x


Situació:
Municipi:


AILLAMENT TÈRMIC


PROJECTE (1)


ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència


S


S


S


(5)


etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN) S


envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig


si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 
una d’aigua calenta N


N


0%


al'interior de les unitats privatives S


RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos


al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :


etiqueta ecològica de la Unió Europea


distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya


marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)


HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)


l’edifici no compta amb suficient assolellament


N


a un espai comunitari


per protecció patrimoni cultural català


N


contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS N


S


S


ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)


les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu : S


x


70%


la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables


IV


S
l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables


en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística


l/dia


(4)
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PRODUCTES


MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos


preveu un espai fàcilment accessible de      
150 dm3 per separar les fraccions següents:   


RENTAVAIXELLES


PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 


si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule;  a 
qualsevol zona climàtica:


zona climàtica


demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI


contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS 0%


cal justificar-ho adequadament a la memòria
no és d’aplicació quan :


edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 


1/2



http://www.pdffactory.com





P A


S


P A


5  


5  


5


5  


6  


6 S x x


5 S x x


4


6


8


4


M


 - 
A


do
pc


ió
 d


e 
cr


ite
ris


 a
m


bi
en


ta
ls


 i 
d'


ec
oe


fic
iè


nc
ia


 e
n 


el
s 


ed
ifi


ci
s.


  O
fic


in
a 


C
on


su
lto


ra
 T


èc
ni


ca
 .C


ol
·le


gi
 d


'A
rq


ui
te


ct
es


 d
e 


C
at


al
un


ya
  .


 D
ep


ar
ta


m
en


t d
e 


M
ed


i A
m


bi
en


t i
 H


ab
ita


tg
e.


 G
en


er
al


ita
t d


e 
C


at
al


un
ya


. v
 1


.1
- A


go
st


 2
00


6


que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural


en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA


façana ventilada a orientació sud-oest (± 90 0)


reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,56 W/m2K


AILLAMENT TÈRMIC


CONSTRUCCIÓ


en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern


sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura


sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors


DISSENY  DE L'EDIFICI


AILLAMENT ACÚSTIC


DECRET 21/2006


 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT


elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA


MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos


en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:


 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT


PROJECTE D'EXECUCIÓ


PROJECTE


ECOEFICIÈNCIAADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  


(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)


reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%
de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,49 W/m2K


reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
de 0,70 W/m2K ;       Km [ 0,63 W/m2K


coberta enjardinada


coberta ventilada


  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament


PUNTS M


PROJECTE


entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA


S


4


5


4


4  


5  
8


7


3  
11


(1)
(2)
(3)


(4)
(5)


en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui [  74 dBA
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)


INSTAL·LACIONS


envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA


MATERIALS


AILLAMENT ACÚSTIC


enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat


PROJECTE


Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia


disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici


disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici


utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici


Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule


RESIDUS D'OBRA tots els usos


El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i 
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats


en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici


utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)


2/2
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PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – DIVISIONS INTERIORS 1


AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


PROJECTE REFÓS D’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES 


MEMÒRIA DE DIVISIONS INTERIORS I EQUIPAMENT 


 


Per  continguts de programa i altres ens remetem a la memòria general. 
 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 


S’exposa a continuació la composició i les característiques bàsiques de les diferents tecnologies que intervenen en l’obra 
ena aquesta part. 


Sistema de compartimentació i acabats 


Divisòries interiors 


Les divisòries entre dependències seran d’envans de guix laminat, amb doble placa de 15mm a cada cara disposades sobre 
rastrells d’acer galvanitzat de 7 cm d’espessor, colmatant aquesta cambra amb llana de roca fonoabsorvent. En cambres 
humides, les plaques seran hidròfugues, i en zones tècniques ignífugues. 


Les parets entre recintes amb requisits compartimentadors contra incendis seran de bloc de formigó, amb acabat 
arrebossat, enguixat o amb tasdossat de placa de guix laminat. 


Mampares 


Les separacions corresponents als desptxos i sala de consulta serant amb sistemes preindustrialitzats d’enva tipus oficina, 
amb parts opaques i altres envidrades. Hom opta per un sistema estandarditzat industrialitzat de disseny recent i provada 
eficiència qualitat/preu, que es defineix com a orientatiu podent el constructor proposar fabricants alternatius. Per valorar les 
alternatives es prendrà com a criteri :  


 - Aïllament acústic mínim 40 dBA 


 - sistema totalment desmuntable per poder reordenar els espais. 


 -qualitat dels acabats equivalent en paraments, ferramenta i panys. 


Característiques generals: Modulació Estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format Per una Estructura interior 
d'acer galvanitzat ‘sendzimir’ i marc d'alumini 6063-T5, Qualitat segons norma EN 10.346: 2009 (DX51D + Z). Elements 
metàl·lics vists amb tractament previ de desgreixatge i aplicació electrostàtica de pols polièster o epoxi, polimeritzat en forn 
a 200 ° C, Capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en de color segons DIN 5033. Panells d'aglomerat de 16 mm 
revestits de vinil. Cantejats als quatre  cantons. La modulació es realitza una testa, sense discontinuïtat. El panell tanca amb  
rivet de PVC de 2 mm que proporciona estanquitat acústica. Entornpeu i coronació reculats formant la partició  llaga  amb el 
terra i el sostre de 13 mm. Aïllament interior de llana mineral de 50 mm de gruix i 30/40 kg / m3 de densitat.  Aïllament 
acústic de 42 dB SEGONS norma UNE 74040. reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Vidres de 5 + 5 mm de gruix i 
cámara de 55-65 mm. Desmontabilitat  dels vidres independent de l'estructura 


Diposit de suports especials. 


En aquesta dependència, en previsió de situar-la en un règim climàtic específic hom preveu l’aïllament especial de tots els 
tancaments amb un panell format per planxa d’acer galvanitzat de 0,6 mm prelacada amb poliéster i 5 cm d’escuma aïllant 
de polisocianurat. El terra serà protegit per  un tauler transitable multicapa de bedoll. 


Paviments 
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Es col·locarà terratzo en totes les dependències, assegurant el fabricant la condició antilliscant establerta pel CTE. Als 
exteriors es farà servir un paviment apte per a exteriors, resistent a les gelades i antilliscant. El sòcol serà similar al 
paviment.  


Revestiments 


Els paraments de cambres humides aniran enrajolats a tota l’alçada vista, amb peces ceràmiques de color mesura i qualitat 
a determinar. 


Els paraments de la resta de peces seran de guix laminat per a pintar. 


Falsos sostres 


Per al hall d’accés, la sala polivalent i la resta de sales d’activitat permanent ( despatxos, sala de consulta i sala de treball, el 
fals sostre a utilitzar en la resta de sales serà de panells d’encenalls de fusta aglomerats, disposats sobre omegues 
penjades del sostre i anivellades amb barres roscants. 


Les sales de serveis tindran fals sostre de guix laminat sobre perfileria fixada directament a sostre. El fals sostre que s’utilitzi 
en cambres humides serà de guix laminat de baixa absorció de la humitat (del tipus hidròfug). 


Pintura 


La pintura serà plàstica en interiors enguixats, amb esmalt previ dues capes de protecció per a tots els elements metàl·lics i 
preparació fosfatant pels elements d’acer galvanitzat. 


Aparells sanitaris 


Els sanitaris seran de porcellana vitrificada de primera qualitat de color blanc; les aixetes seran de fluxors, dissenyades per 
economitzar aigua. Obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una 
pressió dinàmica mínima d’utilització superior a 1 bar.  Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de 
doble descàrrega o de descàrrega que es pugui interrompre. 


Office 


El taulell i el frontal de l’office seran realitzats amb  granit; els armaris baixos, amb portes revestides de laminat a alta 
pressió, color blanc mate, amb tiradors d’alumini mat, amb un sòcol a la part inferior d’alumini mat;  anirà equipat amb pica 
d’una pila d’acer inoxidable. 


Es deixarà una previsió de presa elèctrica per una petita nevera a ubicar sota el taulell i per forn microones en superfície. 


Fusteria exterior 


La fusteria exterior serà de perfileria d’alumini lacat de color negre, amb trencament de pont tèrmic >12 mm i classe 
climàtica adequada a la zona. La trasmitància tèrmica límit de les fusteries no serà més gran de 2,1 W/m²k.  


Fusteria interior 


En planta baixa hom preveu fusteria llisa amb ànima de tauler aglomerat lacat. Els ferratges i les manetes seran d’acer 
inoxidable amb certificat d’ús intens. La fusteria serà resistent a l’impacte, les portes que correspon tindran la protecció al 
foc corresponent segons amidaments i detall del projecte d’instal·lacions (annex d ejustificació d’incnedis). 


En planta pis hom preveu porta metal·lica pintada al foc les portes que correspon tindran la protecció al foc corresponent 
segons amidaments i detall del projecte d’instal·lacions (annex d ejustificació d’incnedis); els accessos als diposits  tindran 
dispositiu d'accionament amb clau, podent ser obertes amb una clau mestra.  


Vidrieria 
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Tota la vidrieria exterior serà de vidre amb cambra tipus “climalit” o similar, 6+12+6, sent en el cas de balconeres i vidrieres 
en plantes baixes de seguretat (4+4)+15+(4+4) Stadip.  La vidrieria interior serà de 10 mm (5+5). 


 


Ascensor 


Subministrament i instal·lació d'ascensor-munta càrregues Orona O3G_2010 MRLG, o equivalent sense cambra de 
màquines, de 8 persones (630 Kg.) de càrrega, de velocitat 1,00 m/s, 5000 mm de recorregut, amb 2 aturades, 2 
embarcaments a 180 i maniobra Universal. Grup tractor de tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants 
permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat 


 
Cabina de Gamma Públic Plus de dimensions 1100 mm ample x 1400 mm fons, amb paret lateral amb botonera recobriment 
neocompact liso nc04 y paret lateral sense botonera recubrimient neocompact liso nc04 i passamans Alumini, , terra de 
PVC-High SC05, panel de comandament Acer Inoxidable, Il·luminació eficient amb automàtic UP37 Focus Led, 
embocadura, fronts en Acer Inox.(Base) i sòcols en alumini. 


En cabina, panell de comandament amb polsadors O3G Series circular amb Braille són resistents a l'aigua (IPX3, segons 
EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al 
vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador 
lluminós i acústic de sobre càrrega sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores per xarxa telefònica. Portes de 
cabina Telescòpica 2 fulls en Acer Inox.(Base) de 900 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica. 


En pis, amb fletxes direccionals a la resta de plantes, amb botonera a paret i polsadors O3G Series circular resistents a 
l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 
d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 2 portes de pis Telescòpica en xapa imprimada de 900 mm x 2000 mm 
resistència al foc EN81_58 EN81/58 (E120). 
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ANNEX A LA MEMÒRIA  


JUSTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES DE LES CONDICIONS  DE SEGURETAT D’ÚS. 


Barreres de protecció: són previstes a tots els indrets on l’alçada de desnivell és superior a 0,90m; sempre tenen una alçada 
de coronació de 1,10 m i per disseny impedeixen el pas d’una esfera de 10 cm i no són escalables. 


Condicions de neteja dels vidres:  tots són assolibles a l’alçada reglamentrària jasia des de l’interior o des d l’exterios de 
l’edifici. 


Portes corredisses: no tenen cap element fix a s0 cm de distància. 


Resistència a impacte dels vidres: tots són de doble lluna securitzada 4+4 mm 


Escales: tots els tram són rectilinis amb estesa de 30 cm i marxapeu de 18,2 cm 


 


JUSTIFICACIÓ DE L'OPCIÓ SIMPLIFICADA D'AÏLLAMENT ACÚSTIC 
Criteris de justificació 


Unitat d’ús: d’acord a l’annex A del DB-HR considerarem una única unitat d’ús la totalitat de la planta baixa destinada  les 
activitats d’arxiu atès que  les activitats que s’hi desenvolupen “formen part d’un grup que realitza la mateixa activitat” amb 
excepció de la sala polivalent que per les seves característiques s’assimilarà a una sala de conferències a efectes del DB-
HR. 


Per llur naturalesa la totalitat dels espais es consideren habitables protegits. 


Els dipòsits per llur règim d’ús es consideren recintes no habitables. 


Exigències d’aïllament acústic 


Valor d’aïllament acústic aeri de base (taula 2.1 CTE DB HR) en funció del mapa acústic de les borges Blanques (prenem 
“aula com més desfavorable) 32dBA 


Paràmetre acústic per façanes (taula 3.4) Part  cega  35dBA; per a parc cega >45dBA i un percentatge de forats del 21% Ra 
dels forats>29 dBA.  


Separacions entre la mateixa unitat d’ús (envans) >33dBA; Separacions amb el recinte de l’ascensor >50dBA 
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Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 


 


Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: mur de formigó en massa de 30 cm i tancament de buits amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre 
4+4-15-4+4 


Característiques Elements 
constructius Tipus 


Àrea (1) 


(m2) 
% Buits 


de projecte exigides 


Part cega Mur de formigó 30 cm gruix (720 Kg/m²) 296,2 


 


=Sc RA,tr(dBA) = 84 


 


≥ 45 


 
Buits fusteria d’alumini amb trencament de 


pont tèrmic i vidre 4+4-15-4+4 80,1 


 


=Sh 
 


RA,tr(dBA) = 29 


 


≥ 29 


 
Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 


 


Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 


Característiques 
Tipus 


de projecte exigides 


m (kg/m2)= 42 


 


≥ 33 


 


Mampara prefabricada tipus LINE de Dynamobel o equivalent 


Doble envà de doble full de guix laminat RA (dBA)= 54,8 


 


≥ 33 


 
 


 


Solució d'elements de separació horitzontals entre: la totalitat de les dependències en planta baixa i planta soterrani que allotja  elements de climatització 
………………………………………………………………………................ 


Característiques 
Elements constructius Tipus 


de projecte exigides  


Element de separació horitzontal Forjat Forjat reticular 25+5 cm m (kg/m2)=  


 


≥  


 
  RA (dBA)= 55 


 


≥ 55 


 
Terra flotant  ΔRA (dBA)=  


 


≥  


 
  ΔLw (db)=  


 


≥  


 


 


Sostre  


suspès 


 
ΔRA (dBA)= 55 


 


≥ 55 
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FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ – ÚS PÚBLIC 


ITINERARIS ADAPTATS 


Homp Preveu :  


-Accessibilitat des de l'exterior i moviment vertical de passadissos i portes i ascensors 


- Accessibilitat entre espais, instal.lacions i serveis : de passadissos i portes, rampes i ascensors  
    


ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


- Escales 


- Cambres higièniques  Núm.: 3    Adaptades: 2 


ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR I MOBILITAT VERTICAL 


 1 2 


Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a mínim, és accessible x x 


En el conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via pública, és adaptat o 


practicable.  


x x 


Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el seu recorregut és inferior a sis 


vegades l'habitual, i el seu ús no està condicionat a autoritzacions expresses o a altres limitacions. 


  


La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris es realitza mitjançant un 


element adaptat.  


x x 


Les escales són adaptades.  x x 


Els fossats d'ascensors tenen les mides suficients per permetre la instal.lació d'un ascensor adaptat o  


practicable. 


x x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL.LACIONS O SERVEIS COMUNITARIS 


 1 2 


La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris és adaptat o 
practicable.  


x x 


Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita l'apropament als elements d'ús públic.  x x 


Els desnivells se salven mitjançant rampes adaptades.   


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 
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PASSADISSOS I PORTES ADAPTATS 


 1 2 


No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l'accés de l'edifici és inferior a 
2 cm, is'arrodoneix o s'aixamfrana el cantell a 45 graus.Té una amplada 
mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 
m. 


 


x 


 


x 


 


 


 


 


Passadissos A cada planta l'itinerari adaptat disposa d'un espai lliure de gir on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre superior a 1,50 m. En els canvis de direcció, 
l'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre com a 
mínim. 


 


x 


 


x 


 


L'amplada mínima de les portes és de 0,80 m i l' alçada mínima, de 2 m. Les 
portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada de 0,80 m.  


x x 


A les dues bandes d'una porta, existeix un espai lliure, sense ser escombrat 
per l'obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre 
(excepte a l'interior de la cabina d'ascensor). 


 


x 


 


x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o de 
palanca.  


x x 


Portes 


 


Les portes de vidre, llevat que sigui de seguretat, tenen un sòcol inferior de 30 
cm d'alçada, com a mínim. Tenen una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, 
com a mínim, col.locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de color. 


 


 


x 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


ESCALES ADAPTADES 


 1 2 


L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no 


recta, la dimensió mínima d'estesa és de 30 cm a 40 cm per la part interior).  


x x 


L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària.  x x 


L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m.  x x 


El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.  x x 


Els replans intermedis són d'1,20 m de llargada mínima.  x x 


Es disposaran passamans a tots dos costats. x x 


Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en 
la tramada de graons. Són de disseny anatòmic i permeten d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
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funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 


paraments verticals. El punt d'inflexió del passamà coincideix amb l'inici del tram d'escala. 


 


x 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


CAMBRES HIGIÈNIQUES ADAPTADES 


 1 2 


Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, obren cap a fora o són corredisses x x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre x x 


L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, és de 0,80 m com 
a mínim.   


x x 


Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. x x 


Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb 


força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l'espai d'apropament és 
batent. 


x x 


Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. x x 


Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. x x 


Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Les aixetes de les banyeres es col·loquen al centre, i no als extrems.   


El paviment és no lliscant. x x 


Hi ha indicadors de serveis d'homes i de dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització "Homes- 


Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. 


x x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 
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ANNEXES A LA MEMÒRIA  


1 – RELACIÓ DE  NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  


Aspectes generals 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           


Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 


  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES 
MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON 
DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10), LA LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) I LA ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB 
HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  


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


RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 


Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 


Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 


O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 


Libro de Ordenes y visitas  


D 461/1997, de 11 de març 


Certificado final de dirección de obras 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 


REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 


Ús de l’edifici  


  


Per a la concepció de l’edifici, es justifica la normativa interna del Departamentde Cultura que no té rang regalmentari. 


Llocs de treball 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 


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


Altres usos 


Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  


 


CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  


RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 


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


CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 


LLEI D’ACCESSIBILITAT 


Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 


CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    


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


Seguretat estructural 


 


CTE PART I EXIGENCIES BASIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  


CTE DB SE DOCUMENT BASIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CALCUL                           


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 EXIGENCIES BASIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 


CTE DB SI DOCUMENT BASIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 


CTE DB SI DOCUMENT BASIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  


REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 


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


PREVENCIO I SEGURETAT EN MATERIA 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 TECNIQUES COMPLEMENTARIES, SPS (DOGC 26/10/2012) 


Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 


 


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


CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  


SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 


SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 


SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 


SUA-5 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ  


SUA-6 SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT  


SUA-7 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 


SUA-8 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PEL LLAMP 


SUA-9 ACCESSIBILITAT 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 
 


Salubritat 


 


CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  


CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  


HS 1 Protecció enfront de la humitat 


HS 2 Recollida i evacuació de residus 


HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 


HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 


HS 5 Evacuació d’aigües 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


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


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


Protecció enfront del soroll 


 


CTE PART I EXIGENCIES BASIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIO DAVANT DEL SOROLL, HR  


CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 


LEY DEL RUIDO                                                                                                         


Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
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ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 


RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 


LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 


Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               


Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 


Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 


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


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


Ordenances municipals 
 


Estalvi d’energia 


 


CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 


CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 


HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 


HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 


HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 


HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 


HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 


HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


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


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







PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – ANNEXES  NORMATIUS 
 


5


2- NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 


Sistemes estructurals 


CTE DB SE DOCUMENT BASIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CALCUL                           


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) 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   


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


SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 


 


Instal·lacions d’ascensors 


Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  


RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 


REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES 


O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 


Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 


Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 


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


Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 


Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 


O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 


SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 


Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 


SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 


Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 


Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 


RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 


Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 


RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 


Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 


O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 


APLICACIÓ PER ENTITATS D’INSPECCIÓ I CONTROL DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT I INSPECCIÓ PERIÒDICA 


Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 


Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
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O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 


ACLARIMENTS DE DIFERENTS ARTICLES DEL “REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES” 


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


Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 


Instrucció 6/2006  


Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 
2291/1985, de 8 de novembre 


Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 


Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 


CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Ordenances municipals 


INSTAL·LACIONS D’AIGUA 


CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  


RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 


Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  


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


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


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


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 


D 202/98 (DOGC 06/08/98) 


Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’evacuació 


CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


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


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  


Ordenances municipals 
 


INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 


CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TERMIQUES (REMET AL RITE) 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 


Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 


RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 


Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  


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


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Instal·lacions de ventilació 


CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 


CTE DB SI 3.7 Control de humos 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 


RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal·lacions d’electricitat 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  


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


INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA 
PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN 
OTRAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 


RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 


CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  


RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 


Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  


RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 


RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 


Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 


Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 


Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 


RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 


Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 


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


NORMES TECNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES 
INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ  


RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 


CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO D’HABITATGES  


Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 


Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 


Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 


Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  


Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  


Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 


Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 


CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


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


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 


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


Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 


Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
 


Instal·lacions de telecomunicacions 


INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 


RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 
(BOE 6/11/99).  


Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     


RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  


Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 


Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 


Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 


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


INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 


RIPCI REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  


RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 


Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 


O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 


CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 


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


Instal·lacions de protecció al llamp  


CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
 


Certificació energètica dels edificis 


PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  


Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 


Control de qualitat 


 


Marc general 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS. ACTUALITZACIÓ DB HE: ORDEN FOM/ 1635/2013, 
(BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013)  


EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  


RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  


Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 


D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 
i 12/9/94) 


Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 


Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 


RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 


Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  


RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 


Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 


R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 


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


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


UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 


O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
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RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 


RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 


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


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


Gestió de residus de construcció i enderrocs 


Text refós de la Llei reguladora dels residus 


Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 


Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 


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


Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 


D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 


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


O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 


Residuos y suelos contaminados    


Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 


Llibre de l’edifici 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             


Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  


D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
ANNEX A LA MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ DE LES NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT 


A continuació es detellen les que corresponen a aquesta part del projecte executiu. 


Justificació dels paràmetres de les condicions  de seguretat d’ús. 


1- Barreres de protecció: són previstes a tots els indrets on l’alçada de desnivell és superior a 0,90m; sempre tenen 
una alçada de coronació de 1,10 m i per disseny impedeixen el pas d’una esfera de 10 cm i no són escalables. 


2- Condicions de neteja dels vidres:  tots són assolibles a l’alçada reglamentrària jasia des de l’interior o des d 
l’exterios de l’edifici. 


3- Portes corredisses: no tenen cap element fix a s0 cm de distància. 
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4- Resistència a impacte dels vidres: tots són de doble lluna securitzada 4+4 mm 


5- Escales: tots els tram són rectilinis amb estesa de 30 cm i marxapeu de 18,2 cm 


 


Justificació de l'opció simplificada d'aïllament acústic 
Criteris de justificació 


Unitat d’ús: d’acord a l’annex A del DB-HR considerarem una única unitat d’ús la totalitat de la planta baixa destinada  les 
activitats d’arxiu atès que  les activitats que s’hi desenvolupen “formen part d’un grup que realitza la mateixa activitat” amb 
excepció de la sala polivalent que per les seves característiques s’assimilarà a una sala de conferències a efectes del DB-
HR. 


Per llur naturalesa la totalitat dels espais es consideren habitables protegits. 


Els dipòsits per llur règim d’ús es consideren recintes no habitables. 


Exigències d’aïllament acústic 


Valor d’aïllament acústic aeri de base (taula 2.1 CTE DB HR) en funció del mapa acústic de les borges Blanques (prenem 
“aula com més desfavorable) 32dBA 


Paràmetre acústic per façanes (taula 3.4) Part  cega  35dBA; per a parc cega >45dBA i un percentatge de forats del 21% Ra 
dels forats>29 dBA.  


Separacions entre la mateixa unitat d’ús (envans) >33dBA; Separacions amb el recinte de l’ascensor >50dBA 
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Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 


 


Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: mur de formigó en massa de 30 cm i tancament de buits amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre 
4+4-15-4+4 


Característiques Elements 
constructius Tipus 


Àrea (1) 


(m2) 
% Buits 


de projecte exigides 


Part cega Mur de formigó 30 cm gruix (720 Kg/m²) 296,2 


 


=Sc RA,tr(dBA) = 84 


 


≥ 45 


 
Buits fusteria d’alumini amb trencament de 


pont tèrmic i vidre 4+4-15-4+4 80,1 


 


=Sh 
 


RA,tr(dBA) = 29 


 


≥ 29 


 
Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 


 


Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 


Característiques 
Tipus 


de projecte exigides 


m (kg/m2)= 42 


 


≥ 33 


 


Mampara prefabricada tipus LINE de Dynamobel o equivalent 


Doble envà de doble full de guix laminat RA (dBA)= 54,8 


 


≥ 33 


 
 


 


Solució d'elements de separació horitzontals entre: la totalitat de les dependències en planta baixa i planta soterrani que allotja  elements de climatització 
………………………………………………………………………................ 


Característiques 
Elements constructius Tipus 


de projecte exigides  


Element de separació horitzontal Forjat Forjat reticular 25+5 cm m (kg/m2)=  


 


≥  


 
  RA (dBA)= 55 


 


≥ 55 


 
Terra flotant  ΔRA (dBA)=  


 


≥  


 
  ΔLw (db)=  


 


≥  


 


 


Sostre  


suspès 


 
ΔRA (dBA)= 55 


 


≥ 55 
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FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ – ÚS PÚBLIC 


ITINERARIS ADAPTATS 


Homp Preveu :  


-Accessibilitat des de l'exterior i moviment vertical de passadissos i portes i ascensors 


- Accessibilitat entre espais, instal.lacions i serveis : de passadissos i portes, rampes i ascensors  
    


ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


- Escales 


- Cambres higièniques  Núm.: 3    Adaptades: 2 


ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR I MOBILITAT VERTICAL 


 1 2 


Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a mínim, és accessible x x 


En el conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via pública, és adaptat o 


practicable.  


x x 


Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el seu recorregut és inferior a sis 


vegades l'habitual, i el seu ús no està condicionat a autoritzacions expresses o a altres limitacions. 


  


La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris es realitza mitjançant un 


element adaptat.  


x x 


Les escales són adaptades.  x x 


Els fossats d'ascensors tenen les mides suficients per permetre la instal.lació d'un ascensor adaptat o  


practicable. 


x x 
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MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL.LACIONS O SERVEIS COMUNITARIS 


 1 2 


La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris és adaptat o 
practicable.  


x x 


Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita l'apropament als elements d'ús públic.  x x 


Els desnivells se salven mitjançant rampes adaptades.   


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 







PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – ANNEXES  NORMATIUS 
 


17


PASSADISSOS I PORTES ADAPTATS 


 1 2 


No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l'accés de l'edifici és inferior a 
2 cm, is'arrodoneix o s'aixamfrana el cantell a 45 graus.Té una amplada 
mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 
m. 


 


x 


 


x 


 


 


 


 


Passadissos A cada planta l'itinerari adaptat disposa d'un espai lliure de gir on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre superior a 1,50 m. En els canvis de direcció, 
l'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre com a 
mínim. 


 


x 


 


x 


 


L'amplada mínima de les portes és de 0,80 m i l' alçada mínima, de 2 m. Les 
portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada de 0,80 m.  


x x 


A les dues bandes d'una porta, existeix un espai lliure, sense ser escombrat 
per l'obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre 
(excepte a l'interior de la cabina d'ascensor). 


 


x 


 


x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o de 
palanca.  


x x 


Portes 


 


Les portes de vidre, llevat que sigui de seguretat, tenen un sòcol inferior de 30 
cm d'alçada, com a mínim. Tenen una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, 
com a mínim, col.locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de color. 


 


 


x 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


ESCALES ADAPTADES 


 1 2 


L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no 


recta, la dimensió mínima d'estesa és de 30 cm a 40 cm per la part interior).  


x x 


L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària.  x x 


L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m.  x x 


El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.  x x 


Els replans intermedis són d'1,20 m de llargada mínima.  x x 


Es disposaran passamans a tots dos costats. x x 


Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en 
la tramada de graons. Són de disseny anatòmic i permeten d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
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funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 


paraments verticals. El punt d'inflexió del passamà coincideix amb l'inici del tram d'escala. 


 


x 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


CAMBRES HIGIÈNIQUES ADAPTADES 


 1 2 


Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, obren cap a fora o són corredisses x x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre x x 


L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, és de 0,80 m com 
a mínim.   


x x 


Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. x x 


Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb 


força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l'espai d'apropament és 
batent. 


x x 


Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. x x 


Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. x x 


Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Les aixetes de les banyeres es col·loquen al centre, i no als extrems.   


El paviment és no lliscant. x x 


Hi ha indicadors de serveis d'homes i de dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització "Homes- 


Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. 


x x 


1- M
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ANNEX A LA MEMÒRIA JUSTIFICACIÓ DE LES NORMATIVES D’OBLIGAT COMPLIMENT 


HE Estalvi d’energia 


HE 0 Limitació del consum energètic 


Exigència bàsica 


La classificació energètica per l’indicador de consum energètic d’energia primària no renovable de l’edifici o la part ampliada, 
en el seu cas, ha de ser una eficiència igual o superior a la classe B, segons el procediment bàsic per a la certificació de la 
eficiència energètica dels edificis aprovada mitjançant el Real Decret 235/2013, de 5 d’abril. 


Dades de l’edifici 


 


D’acord amb aquestes dades i al procediment esmentat, en fase de projecte executiu es justificarà l’assoliment o la 
superació de la classe B mínima exigida per l’edifici. 


HE1  Limitació de la demanda energètica 


Exigència bàsica  


Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària 
per assolir el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i d’hivern, així com per 
les seves característiques d’aïllament i d’inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, reduint el risc d’aparició 
d’humitats de condensació superficials i intersticials que pugui perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per limitar les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos. 


Dades de l’edifici 


 


Exigències aplicables 
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Valors de referència 


Segons el DB HE Estalvi d’energia la zona climàtica corresponent al municipi és D3, atès que així s’estableix a l’apèndix D 
d’aquest Document Bàsic. 


La demanda energètica serà inferior a la corresponent a un edifici en el que els paràmetres característics dels seus 
tancament i particions interiors  de la envoltant tèrmica siguin els següents: 


Transmitància límit murs de façana i tancaments en contacte amb el terreny UMlim 0,66 W/m2K 


Transmitància límit de sòls USlim 0,49 W/m2K 


Transmitància límit de cobertes UClim 0,38 W/m2K 


Factor solar modificat límit de lluernaris FLim 0,28 


 


Factor solar modificat límit de forats FHlim  
Transmitància límit de forats (1) UHlim W/m2K 


Baixa càrrega interna Alta càrrega interna 


% de forats N E/O S SE/SO E/O S SE/S
O E/O S SE/SO 


de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 


de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 


de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - 0,54 - 0,57 


De 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,42 0,58 0,45 


De 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) 0,50 - 0,53 0,35 0,49 0,37 


De 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) 0,42 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32 


 
(1) En els casos en que la transmitància mitja dels murs de façana UMm, definida a l'apartat 3.2.2.1, sigui inferior a 0,47 es 
podrà prendre el valor de UHlim indicat entre parèntesis per a la zona climàtica D2. 
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Cadascun dels tancaments i les divisions interiors de l'envoltant tèrmica tindrà una transmitància no superior als valors 
indicats: 


 
ZONA D HE 1 


Art. 4 Decret 


ecoeficiència 


Art. 6 Decret 


ecoeficiència 


Murs de façana, particions en contacte amb espais no 
habitables, primer metre del perímetre dels terres sobre el 
terreny 


0,86 0,70 0,63 


Terres 0,64   


Cobertes 0,49   


Vidres i marcs 3,5 3,30  


Mitgeres 1,00   


Particions interiors entre diferents unitats d’ús d’habitatges 1,2   


 
HE 2  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 


Exigència bàsica  


Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques adequades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels seus 
ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, 
RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici. 
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Justificació del compliment 
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HE 3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 


Exigència bàsica  


Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels usuaris i alhora eficients 
energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa i l’ocupació real de la zona, així com d’un 
sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades 
condicions. 


Justificació del compliment 


S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions d’il·luminació interior de l’edifici projectat, menys a les d’emergència. 


La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i l’índex de rendiment del color 
(Ra) s’adequarà a les necessitats d’il·luminació dels usuaris de cada zona, amb els nivells que seguit s’indiquen: 


 


Totes les zones disposaran almenys d’un sistema d’encesa i apagat manual, quan no disposin d’un altre sistema de control, 
i en cap cas es realitzarà exclusivament des del quadre elèctric. 


Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció de presència o sistema de 
temporització.  


HE4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 


No és d’aplicació ja que es preveuen una demanda d’ACS inferior a 50 l/d. 
 
HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 


No és d’aplicació per l’ús i dimensió de l’edifici. 
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HR – Protecció enfront el soroll 


Per tal de protegir els ocupants de les molèsties que ocasionen els sorolls i assolir un nivell acústic acceptable, es compliran 
les condicions mínimes exigides en el DB HR, sobre condicions acústiques en els edificis, d’aplicació als edificis de nova 
planta destinats a ús administratiu: 
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HS Salubritat 


HS 1 Protecció enfront a la humitat 
Exigència bàsica: Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat  a l’interior dels edificis i en els 
seus tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, vessament, del terreny o de 
condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la seva penetració o, si s’escau, permetent la seva evacuació sense la 
producció de danys. 


Aquesta exigència s’aplica als murs i terres en contacte amb el terreny i als tancaments en contacte amb l’aire exterior 
(façanes i cobertes). 


Murs 


Cal definir el grau d’impermeabilitat, seguint les taules: 


Taula 2.1 grau d’impermeabilitat mínim exigit als sòls amb presència d’aigua baixa i coeficient de permeabilitat del terreny 
Ks<10-5 cm/s, és considera un grau d’impermeabilitat de 1. 


Taula 2.2 Condicions de les solucions de mur.  Amb grau impermeabilitat 1, mur flexoresistent i considerant 
impermeabilització exterior, la solució de mur haurà de complir I2+I3+D1+D5. 


Descripció de les condicions: 


I. Impermeabilització 


  I2: La impermeabilització s’ha de realitzar amb pintura impermeabilitzant 


  I3. El mur no és de fàbrica de maó 


 D. Drenatge i impermeabilització 


D1. Disposar de capa drenant i capa filtrant entre el mur i el terreny o entre la capa d’impermeabilització, 
si n’hi ha, i el terreny.  Aquesta capa drenant pot estar constituïda per una làmina drenant, grava, una 
fàbrica de blocs d’argila porosos o algun altre material que produeixi el mateix efecte.  Quan sigui una 
làmina, el remat superior s’ha de protegir de l’entrada d’aigua procedent de les precipitacions i 
vessament. 


D.5 Disposar de xarxa d’evacuació de l’aigua de pluja en les parts de la coberta i del terreny que puguin 
afectar al mur i ha de connectar-se a la xarxa de sanejament o qualsevol sistema de recollida per la seva 
posterior reutilització. 


Terres 


Cal definir el grau d’impermeabilitat, seguint les taules: 


Taula 2.3 Grau d’impermeabilitat mínim exigit als sòls.  Amb presència d’aigua baixa i coeficient de permeabilitat del terreny 
Ks<10-5 cm/s, és considera un grau d’impermeabilitat de 1. 


Taula 2.4 Condicions de les solucions de terres. 


Amb grau d’impermeabilitat 1 i considerant terra elevat sense intervenció, la solució de terra haurà de complir V1. 


Descripció de les condicions: 


V. Ventilació de la càmera 
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V1: L’espai entre el terra elevat i el terreny ha de ventilar-se a l’exterior amb obertures repartides al 50% 
entre dos murs enfrontats, disposades regularment i a portell.  La relació entre l’àrea efectiva total de les 
obertures Ss, en cm², y la superfície del terra elevat As, en m² ha de complir la condició: 


   30> Ss/As >10 


Amb grau d’impermeabilitat 1 i considerant solera o placa sense intervenció, la solució de terra haurà de complir C2+C3+D1. 


Descripció de les condicions: 


C. Constitució del terra 


C2:  Quan el terra es construeixi in situ s’haurà d’utilitzar formigó de retracció moderada. 


C3:  S’ha d’aplicar una hidrofugació complementaria del terra amb l’aplicació d’un producte líquid 
colmatador de porus sobre la superfície acabada de la mateixa. 


 D. Drenatge i impermeabilització 
D1. Disposar de capa drenant i capa filtrant sobre el terreny situat sota el terra.  En el cas de que s’utilitzi com a capa 
drenant un “encachado”, s’ha de disposar d’una làmina de polietilè per sobre d’ ella. 
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Façanes 


 


Cobertes 


De manera genèrica, les condicions de les solucions constructives de les cobertes disposaran dels següents elements: 


- Sistema de formació de pendents quan la coberta i el seu suport resistent no tingui el pendent adequat al 
tipus de protecció i d’impermeabilització que s’utilitzi.   


- Barrera de vapor immediatament per davall de l’aïllament tèrmic quan, segons el càlcul del HE1, es preveu la 
producció de condensacions. No és necessària quan en aquest nivell es disposa la capa 
d’impermeabilització. 


- Capa separadora davall l’aïllament tèrmic, quan s’hagi d’evitar el contacte entre materials químicament 
incompatibles. 


- Aïllament tèrmic, segons es determini en el DB HE1 “Estalvi d’energia”. 
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- Capa separadora davall la capa d’impermeabilització, quan s’hagi d’evitar el contacte entre materials 
químicament incompatibles o l’adherència entre la impermeabilització i l’element que fa de suport és sistemes 
no adherits. 


- Capa impermeabilització. 
- Capa separadora entre capa de protecció i impermeabilització, quan:  


- S’ha d’evitar l’adherència entre les dos capes. 
- La impermeabilització tingui una resistència petita al punxonament estàtic. 
- S’utilitzi com a capa de protecció terra flotant col·locat sobre suports, grava, una capa de rodament 


de formigó, una capa de rodament d’aglomerat asfàltic disposat sobre una capa de morter o terra 
vegetal. 


- Capa separadora entre capa de protecció i aïllament tèrmic, quan: 
- S’utilitzi terra vegetal com a capa de protecció, i s’ha de disposar immediatament per sobre una 


capa drenant i sobre aquesta una capa filtrant. 
- La coberta sigui transitable. 
- S’utilitzi grava com a capa de protecció; en aquest cas ha de ser filtrant, capaç  d’impedir el pas 


d’àrids fins i antipunxonament. 
- Capa de protecció (coberta plana), excepte quan la capa d’impermeabilització sigui autoprotegida. 
- Sistemes d’evacuació d’aigües: canalons, buneres... (dimensionat segons el càlcul DB HS5) 
 


Condicions punts singulars: 


S’han de respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, així 
com qualsevol altra que afecti al disseny, relacionades al sistema d’impermeabilització que s’utilitzi. 


HS 2 Recollida i evacuació de residus 
 
Exigència bàsica 


Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extraure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de 
recollida de manera que es faciliti l’adequada separació en origen d’aquests residus, la recollida selectiva dels mateixos i la 
seva posterior gestió. 


Magatzem residus immediats 
 
Per analogia amb un habitatge i d'acord amb el DB HS 2, es disposarà a l’office d'espai d'emmagatzematge dels residus 
immediats per a cada una de les cinc fraccions generades, amb cinc contenidors de dimensions mínimes de 30 x 30 cm i 45 
dm3 de capacitat (50 cm d'alt). L'espai destinat a la matèria orgànica i envasos lleugers es situarà al mateix office o espais 
annexes.  
 
Els residus generats producte de l’activitat de l’arxiu seran abassegats en el magatzem de recepció o en el pati de 
descàrrega. 


HS 3 Qualitat de l’aire interior 
 
Exigència bàsica 


- Els edificis disposaran de mitjans per a que els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els 
contaminats que es produeixen de forma habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un 
cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció o i expulsió de l’aire viciat per contaminants. 


- Per limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior en façanes i patis, 
l’evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per 
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la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques. 


L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 


o garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3. 
o millorar el confort i l’estalvi d’energia 


Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior: 


o l’edifici ventila al carrer i al patis interiors que tenen unes dimensions que permeten 
o inscriure un cercle de D 3 m i D ≥ H edifici/3. 
o les xemeneies dels extractors expulsen els fums per la coberta de l’edifici: 


 


 


 


 


És d’aplicació també el RITE, concretament la seva IT 1.1.4.2. A definir de forma definitiva amb la completa instal·lació de 
ventilació i climatització. 


La instal·lació del sistema de ventilació previst en Projecte permetrà que els recintes es puguin ventilar adequadament, 
eliminant els contaminats que es produeixen de forma habitual durant l’ús normal, aportant un cabal suficient d’aire exterior i 
garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat per contaminants.  


HS 4 Subministrament d’aigua 
 
Exigència bàsica 


- Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per 
al consum de forma sostenible, aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les 
propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, 
incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.   


- Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització 
tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament de gèrmens patògens. 


Qualitat de l’aigua 


- L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 
- Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el 


tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 
- El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens patògens. 


Protecció contra retorns 


- Es disposarà de sistemes antiretorn per tal d’evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua. 
- S’establiran discontinuïtats entre: 


- les instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions d’aigua amb diferent origen que 
no sigui la xarxa pública. 


- les instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació. 







PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – ANNEXES  NORMATIUS 
 


31


- les instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la 
instal·lació. 


- Qualsevol punt de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els sistemes antiretorn es combinaran amb les claus 
de buidat. 
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Condicions mínimes de subministrament als punts de consum 


- Cabals instantanis mínims: 


Aigua freda (AFS) 


q ≥ 0,04 l/s Urinaris amb cisterna 


q ≥ 0,05 l/s Pileta de rentamans 


q ≥ 0,10 l/s Rentamans, bidet, inodor amb cisterna 


q ≥ 0,15 l/s Urinaris temporitzats, rentavaixelles, aixeta aïllada 


q ≥ 0,20 l/s Dutxa, banyera <1,40 m, aigüera i rentadora domèstica, safareig, aixeta garatge, 
abocador 


q ≥ 0,25 l/s Rentavaixelles industrial (20 serveis) 


q ≥ 0,30 l/s Banyera ≥ 1,40 m, aigüera no domèstica 


q ≥ 0,60 l/s Rentadora industrial (8 kg) 


 


Aigua calenta (ACS) 


q ≥ 0,03 l/s Pileta de rentamans 


q ≥ 0,065 l/s Rentamans, bidet 


q ≥ 0,10 l/s Dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, aixeta aïllada 


q ≥ 0,15 l/s Banyera < 1,40 m , rentadora domèstica 


q ≥ 0,20 l/ Banyera  ≥ 1,40 m, aigüera no domèstica, rentavaixelles industrial (20 serveis) 


q ≥ 0,40 l/s Rentadora industrial (8 kg) 


 


• Pressió: 
- Pressió mínima: 


- aixetes en general   P ≥ 100 kPa 
- escalfadors i fluxors P ≥ 150 kPa 


- Pressió màxima a qualsevol punt de consum P ≤ 500 kPa 
• La temperatura d’ACS estarà compresa entre 50 ºC i 65 ºC (no és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu 


habitatge). 
 


Manteniment 


- Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que requereixin manteniment tindran les 
dimensions adequades per poder realitzar-lo correctament.   


- Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les canonades estaran a la vista, s’ubicaran 
en forats o espais registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres.  
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Senyalització 


Es senyalitzarà de forma fàcil i inequívoca les canonades, els punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que 
subministrin aigua no apta per al consum. 


 


Estalvi d’aigua 


- Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a cada unitat de consum individualitzable. 
- La instal·lació d’ACS disposarà de xarxa de retorn quan des del punt de producció fins al punt de consum 


més allunyat la longitud de la canonada sigui >15 m. 
- A les cambres humides dels edificis o zones de pública concurrència les aixetes dels rentamans i les 


cisternes dels inodors disposaran de dispositius d’estalvi d’aigua. 
- En conformitat amb el Decret 21/2006, d'ecoeficiència en els edificis, les cisternes dels vàters tindran 


mecanismes de doble descàrrega i en cas de la previsió d'instal·lació de rentavaixelles, aquesta serà amb 
aigua freda i calenta. 


 


Separació respecte altres instal·lacions 


- Les canonades d’AFS han de discorre sempre separades almenys 4 cm de les canonades d’ACS. Si es 
troben en un mateix pla vertical, la canonada d’aigua freda sempre ha d’anar per sota la calenta. 


- Les canonades han d’anar sempre per sota de qualsevol canalització que contingui dispositius elèctrics i de 
telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel d’almenys 30 cm. 


- Respecte de conduccions de gas, es guardarà almenys una distància de 3 cm. 
 
HS 5 Evacuació d’aigües 
 
Exigència bàsica 


Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o 
conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb els vessaments. 


Propietats de la instal·lació 


- La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus. 


- S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics. 
- Es disposarà de sistemes de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el correcte 


funcionament dels tancaments hidràulics. 
- El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin l’evacuació 


dels residus i seran autonetejables.  S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 
- Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 


segures. 
- Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 


reparació, per a la qual cosa tenen que disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” registrables, o 
bé disposaran d’arquetes o registres.  


 


Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, dimensionat, execució i 
materials previstes al DB HS 5, així com els paràmetres de l'article 3 del Decret 21/2006 d'ecoeficiència en els edificis. 
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D'acord amb el DB HS 5, els diàmetres de les canonades d'aigües residuals seran els apropiats per transportar les unitats 
d'evacuació següents: 


Tipus d’aparell sanitari  Unitats de desguàs 


Lavabo  1 


Bidet  2 


Dutxa  2 


Banyera (amb o sense dutxa)  3 


Vàter Amb cisterna 4 


 Amb fluxòmetre 8 


Pica de cuina  3 


Safareig  3 


Abocador  - 


Clavegueró sifònic  1 


Rentavaixelles  3 


Rentadora  3 


Bany Vàter amb cisterna 7 


(lavabo, vàter, bidet) Vàter amb fluxòmetre 8 


Bany petit Vàter amb cisterna 6 


(lavabo, vàter, bidet) Vàter amb fluxòmetre 8 


 


D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, pel dimensionat de canals i baixants es tindrà en compte la situació del municipi per 
determinar la zona pluviomètrica. 


SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 


 


En el present apartat es justifica i s’aplica el Document Bàsic SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat, inclòs al Codi 
Tècnic de l’Edificació. 


Secció SUA 1. Seguretat enfront al risc de caigudes 


1 Lliscament del terra 


Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els terres dels edificis o zones d’ús administratiu i pública concurrència, 
excloses les zones d’ús restringit, tindran una classe adequada d’acord amb la taula 1 d’aquest apartat. 
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Els sòls es classifiquen en funció del seu valor de resistència al lliscament Rd d’acord amb l’establert a la taula següent: 


Classificació dels terres segons el seu lliscament 


Resistència al lliscament Rd Classe 


Rd ≤ 15 0 


15 < Rd ≤ 35 1 


35 < Rd ≤ 45 2 


Rd > 45 3 


 


El valor de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l’assaig del pèndol descrit a l’Annex A de la norma UNE-ENV 
12633:2003, emprant l’escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les 
condicions més desfavorables de lliscament. 


La següent taula indica la classe que han de tenir els sòls, com a mínim, en funció de la seva localització. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. Si l’apliquem a l’establiment objecte d’aquest projecte tenim la següent 
classificació: 


Taula 1 


Localització i característiques del terra Classe 


Zones interiors seques: 


  - superfícies amb pendent menor al 6% 
1 


Zones interiors humides, tals com les entrades dels edificis des de l’espai exterior, terrasses 
cobertes, vestuaris, dutxes, banys, lavabos, cuines, etc.. 


  - superfícies amb pendent menor al 6% 


2 


 


A l’accés principal a l’edificació, per tal de crear una zona de transició entre la zona exterior humida i la interior seca, s’hi 
instal·larà una catifa de coco amb la finalitat de què absorbeixi l’aigua del calçat del públic assistent. Aquesta tindrà una 
amplada en el sentit de la marxa de 2 metres, a fi de garantir que almenys serà trepitjada dues vegades. 


D’altra banda, a les escales d’accés als dipòsits es comptarà amb la presència de bandes rugoses per tal de prevenir el 
lliscament. Aquestes bandes tindran una amplada que oscil·larà entre els tres i cinc centímetres.  


2 Discontinuïtats al paviment 


Excepte en zones d’ús restringit i amb la finalitat de limitar el risc de caigudes com a conseqüència d’ensopegades, el sòl ha 
de complir les condicions següents: 


a) No presentarà imperfeccions que suposin una diferència de nivell de més de 4 mm. 
b) Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb una pendent que no excedeixi del 25%. 
c) En zones interiors per a la circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits per als que es pugui 


introduir una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 
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Quan es disposi barreres per a delimitar zones de circulació tindran una altura de 80 cm, com a mínim. 


En zones de circulació no es podrà disposar d’un graó aïllat, ni dos de consecutius, excepte en els casos següents: 


a) En zones d’ús restringit 
b) Als accessos i sortides dels edificis 
c) Als accessos a un estrat  


 


Aquestes consideracions no seran vàlides en aquelles zones de circulació que formin part d’un itinerari accessible, ja que 
llavors no es podrà disposar d’esglaons. 


3 Desnivells 


Per tal de limitar el risc de caigudes existiran barreres de protecció als desnivells quan la diferencia de cota respecte del 
terra sigui superior a 55 cm. En aquest cas, s’instal·laran barreres amb una altura de 0,90 m, ja que en cap cas s’assoleix 
una diferència de cota de 6 metres. Tindran una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal establerta 
en l’apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona on es localitza. 


Quan els desnivells inferiors a 55 cm pugui ser susceptibles de causar caigudes, es facilitarà la percepció de les diferències 
de desnivell mitjançant diferenciació visual i tàctil, a 25 cm de la vora. 


4 Escales i rampes 


Esglaons 


Als trams rectes la petjada mesurarà 28 cm, com a mínim. D’altra banda, la contrapetjada mesurarà 17,5 cm, com a màxim, 
al tractar-se d’un local d’ús públic. 


54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 


54 cm ≤ (2x17,50) + 30 ≤ 70 cm → 54 cm ≤ 65 ≤ 70 cm 


Es disposarà una franja de paviment visual i tàctil a l’arrencada de les escales segons les característiques especificades a 
l’apartat de Característiques de la Secció SUA 9 Accessibilitat, inclosa en el present apartat. 


 


Trams 


Cada tram d’escala tindrà més de tres esglaons i salvarà una altura inferior a 2,25 m. 


L’amplada útil dels trams es determinarà segons les exigències d’evacuació establertes a l’apartat 4 de la Secció SI 3 del 
DB-SI i serà, com a mínim, la que s’indica en la següent taula: 


Amplada útil mínima (m) en escales 
previstes per a un nombre de persones: Ús de l’edifici o zona 


≤ 25 ≤ 50 ≤ 100 > 100 


Residencial vivenda, inclús escales de comunicació amb 
aparcament 1,00 


Docent amb escolarització infantil o d’ensenyament primari 0,80 0,90 1,00 1,10 
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Pública concurrència i comercial 


Zones destinades a pacients interns o externs 
amb recorreguts que obliguin a girs de 90º o 
majors 


1,40 
Sanitari 


Altres zones 1,20 


Casos restants 0,80 0,90 1,00 


 


En el cas que ens ocupa adoptarem els valors que fan referència als edificis inclosos en “casos restants”, per a escales 
previstes per al pas de més de 100 persones. 


Passamans 


Com que l’escala salva una altura major de 55 cm disposarà de passamans. Se’n disposarà com a mínim a un costat ja que 
l’amplada d’aquesta és inferior a 1,20 m d’amplada lliure. 


Estarà a una altura compresa entre 90 cm i 110 cm, separat del parament almenys 4 cm i el seu sistema de subjecció no 
interferirà al pas de les mans. 


 Secció SUA 2. Seguretat enfront al risc d’impacte o atrapament 


Impacte 


Impacte amb elements fixes 


L’altura lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d’ús restringit i 2,20 m a les zones restants. 
Als llindars de les portes l’altura lliure serà de 2 m, com a mínim. 


Els elements fixes que sobresurtin de les façanes en zones de circulació estaran a una altura mínima de 2,20 m. 


En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arranquin del terra, que volin més de 15 cm en la zona 
d’altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d’impacte. 


Impacte amb elements fràgils 


Les zones vidriades susceptibles de rebre impactes són les que s’indiquen a continuació: 
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Per aquests casos, a excepció dels vidres la major dimensió dels quals sigui 30 cm, tindran una classificació de prestacions 
X(Y)Z tal i com s’indica a continuació: 


 


Impacte amb elements insuficientment perceptibles 


Les grans superfícies amb vidrieres que es puguin confondre amb portes o obertures estaran proveïdes, en tota la seva 
longitud, de senyalització situada a una altura inferior compresa entre 0,85 m i 1,10 m i a una altura superior compresa entre 
1,50 m i 1,70 m. Aquesta senyalització no es necessària quan existeixin muntants separats una distància de 0,60 m, com a 
màxim, o si la superfície amb vidriera compta, com a mínim, amb un travesser situat a l’altura inferior abans mencionada. 


Les portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-les, tals com cèrcols o tiradors, disposaran de 
senyalització. 


2 Atrapament 


Per tal de limitar el risc d’atrapament produït per una porta corredissa d’accionament manual, inclosos els seus mecanismes 
d’obertura i tancament, la distància a fins a l’objecte fix més pròxim serà 20 cm, com a mínim, segons es pot observar en la 
següent imatge: 


 


Secció SUA 3. Seguretat enfront al risc d’empresonament en recintes 


Quan les portes d’un recinte tinguin algun dispositiu per al seu bloqueig des de l’interior i les persones puguin quedar 
accidentalment atrapades a dins del mateix, existirà algun sistema per a desbloquejar aquestes portes des de l’exterior del 
recinte. A més, tindran la il·luminació controlada des del seu interior. 


A les zones d’ús públic tals com els lavabos accessibles es disposarà d’un dispositiu a l’interior fàcilment accessible, 
mitjançant el qual es transmetrà una trucada d’assistència perceptible des d’un punt de control i que permeti a l’usuari 
verificar que la seva trucada ha estat rebuda, o perceptible des d’un pas freqüent de persones. 


Secció SUA 4. Seguretat enfront al risc per il·luminació inadequada 


1 Enllumenat normal de les zones de circulació 


A cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una il·luminació mínima de 20 lux a les zones 
exteriors i de 100 lux a les zones interiors. El factor d’uniformitat mitja serà del 40%, com a mínim. 
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2 Enllumenat d’emergència 


L’establiment disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallada de l’enllumenat normal, subministri la 
il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, eviti situacions de 
pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips de protecció existents. 


En el cas que ens ocupa, comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i els elements següents: 


a) Tot recinte l’ocupació del qual sigui superior a 100 persones 
b) Els recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a l’espai exterior segur 
c) Els locals que continguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis i els de risc especial 


indicats al DB-SI 1 
d) Els lavabos generals de planta 
e) Els llocs als quals s’ubiquen els quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat 
f) Les senyals de seguretat 
g) Els itineraris accessibles 


 


Amb la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les següents condicions: 


o Es situaran almenys a 2 m per damunt del nivell del terra. 
o Se’n disposarà una a cada porta de sortida i en posicions on siguin necessàries destacar un perill potencial o 


emplaçament d’un equip de seguretat. Com a mínim se’n disposarà als següents punts: 
• A les portes existents als recorreguts d’evacuació 


• A les escales, de mode que cada tram d’escales rebi il·luminació directa 


• En qualsevol altre canvi de nivell 


• Als canvis de direcció i a les interseccions dels passadissos 


Característiques de la instal·lació 


 


1. La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i ha d’entrar automàticament en funcionament al 
produir-se una fallada d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat normal en les zones cobertes per l’enllumenat 
d’emergència. Es considera com a fallada d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del 
seu valor nominal. 


2. L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar, com a mínim, al 50% del nivell d’il·luminació 
requerit al cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons. 


3. La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com a mínim, a 
partir de l’instant en que es produeixi la fallada: 


a) A les vies d’evacuació que la seva amplada no excedeixi de 2 m, la il·luminació horitzontal al terra ha de 
ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux a la banda central que comprèn, almenys, la 
meitat de l’amplada de la via. Les vies d’evacuació amb una amplada superior a 2 m poden ser 
tractades com a varies bandes de 2 m d’amplada, com a màxim. 


b) Als punts on estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis 
d’utilització manual i als quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 lux, 
com a mínim. 


c) Al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre il·luminació màxima i la mínima no ha de 
ser superior que 40:1. 
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d) Els nivells d’il·luminació establerts han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió sobre parets i 
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós degut a 
la brutícia de les lluminàries i a l’envelliment dels llums. 


e) Amb la finalitat d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de l’índex de rendiment 
cromàtic Ra dels llums serà de 40. 


La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals indicatives dels mitjans manuals de 
protecció contra incendis i dels de primers auxilis, han de complir els següents requisits: 


a) La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser, almenys, de 2 cd/m2 en totes 
les direccions de visió importants 


b) La relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc de seguretat no ha de ser més gran de 
10:1, devent-se evitar variacions importants entre punts adjacents. 


c) La relació entre la luminància Lblanca i la luminància Lcolor > 10, no serà menor que 5:1 ni major que 15:1 
d) Les senyals de seguretat han d’estar il·luminades almenys al 50% de la il·luminació requerida, al cap de 5 


segons i al 100% al cap de 60 segons 
 


Secció SUA 5.  Seguretat per alta ocupació. 


D’aplicació en edificis previstos per a més de 3.000 espectadors drets. No procedeix. 


Secció SUA 6.  Seguretat enfront del risc d’ofegament 


No és d’aplicació 


Secció SUA 7.  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 


No és d’aplicació 


Secció SUA 8.  Seguretat enfront del risc de llamps 


La instal·lació de parallamps no és obligatòria ja que l’eficiència de la instal·lació és baixa, tal i com s’indica a continuació: 


 


Es deixa a criteri de la Propietat la necessitat de la seva instal·lació. 


Secció SUA 9. Accessibilitat 


Amb al finalitat de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les persones amb 
discapacitat es compliran les condicions funcionals i de dotació d’elements accessibles. 
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S’habilitaran itineraris accessibles fins a cada una de les sales que compliran les següents condicions: 


Espai per a gir 
Diàmetre Ø 1,50 m lliure d’obstacles al vestíbul d’entrada i al passadís de la zona 
d’accés als serveis higiènics. 


Passadissos i passos Amplada lliure de pas ≥ 1,20 m 


Portes 


- Amplada lliure de pas ≥ 0,80 m, d’una fulla 
- Els mecanismes d’obertura o tancament estaran situats a una altura entre 0,80 – 


1,20 m, de funcionament mitjançant palanca i maniobrables amb una sola mà 
- A ambdós costats de les portes existirà un espai horitzontal lliure del recorregut de 


les fulles de diàmetre Ø 1,20 m 
- Distància des del mecanisme d’obertura fins a l’encontre amb una raconada ≥ 0,30 m 
- Força d’obertura de les portes de sortida ≤ 25 N (≤ 65 N quan siguin resistents al foc) 


Paviment 
No contindrà peces ni elements sense fixar tals com graves o arenes i serà resistent a la 
deformació 


Pendent Pendent en el sentit de la marxa ≤ 4% 


 


2 Condicions i característiques de la informació i senyalització per a l’accessibilitat 


Amb la finalitat de facilitar l’accés i la utilització independent, no discriminatòria i segura de l’edifici, es senyalitzaran els 
elements que s’indiquen a continuació en funció de la zona en què es trobin: 


o Entrada a l’edifici 
o Itineraris accessibles 
o Serveis higiènics accessibles i d’ús general 


 


Característiques 


o Les entrades a l’edifici accessibles, els itineraris accessibles i els serveis higiènics accessibles es senyalitzaran 
mitjançant SIA (Símbol Internacional per al mobilitat), complementat, en el seu cas, amb fletxa direccional. 


o Els serveis higiènics d’ús general es senyalitzaran amb pictogrames normalitzats de sexe en alt relleu i contrast 
cromàtic, a una altura entre 0,80 i 1,20 m, junt al marc, a la dreta de la porta i en el sentit de l’entrada. 


o Les bandes senyalitzadores visuals i tàctils seran de color contrastat amb el paviment, amb relleu d’altura 3±1 mm 
en interiors i 5±1 en exteriors. Les exigides a l’apartat 4.2.3 de la Secció SUA 1 per a senyalitzar l’arrencada de 
les escales tindrà 80 cm de longitud en el sentit de la marxa, amplada la de l’itinerari i estries perpendiculars a l’eix 
de l’escala. 


o Les característiques i dimensions del Símbol Internacional d’Accessibilitat per a la mobilitat (SIA) s’estableix a la 
norma UNE 41501:2002 


 


Cambres higièniques 


o Porta amb una amplada de 0,80 m. 
o Espai lliure de gir on es pot inscriure un cercle de 1,50 m sense l’escombrada de la porta ni el solapament amb la 


projecció de cap element. 
o La maneta de la porta s’accionarà mitjançant mecanismes de pressió o palanca 
o Aixetes amb accionament per palanca o pressió 
o Paviment no lliscant 
o Accessoris i mecanismes col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m 
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o Característiques dels aparells sanitaris: 
 


 


DADES GENERALS i NORMES CONSIDERADES AL CÀLCUL 


A.- NORMATIVES APLICABLES: 
A.1.a.- Obligat compliment: 


Prescripcions aplicables conjuntament amb DB-SE 
El DB-SE constitueix la base per als Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb ells: 
 
 Apartat  Procedeix No 


Procedeix 
     
DB-SE 3.1.1 Seguretat estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Accions en l’edificació   
DB-SE-C 3.1.3. Fonamentacions   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructures d’acer   
DB-SE-F 3.1.8. Estructures de fàbrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructures de fusta   
 
S’haurà de tenir en compte, a mes, les especificacions de la normativa següent: 
 
 Apartat  Procedeix No 


procedeix 
    
NCSE 3.1.4. Norma de construcció sismorresistent   
EHE 3.1.5. Instrucció de formigó estructural   


B.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA 
B.1.a.- Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional) 


Es tracta de la construcció d’un edifici de planta soterrani, planta baixa i planta pis amb una superfície en planta soterrani i baixa de 
45x14,50 i de 37x20m en planta primera. 


Té com a peculiaritat que la fonamentació, els pilars en una planta i els murs perimetrals ja estan executats amb la previsió d’un 
edifici plurifamiliar de PSOT + PB + 3PP. Aquests elements s’aprofitaran per suportar el primer forjat (terra planta baixa), format per 
forjat unidireccional de semibiguetes. Tanmateix, es construiran nous pilars i fonaments profunds per suportar la planta primera en 
la que es col·locarà l’arxiu, amb unes càrregues importants. La llum entre aquests nous pilars és de 9x11m aproximadament. 


L’estructura de planta primera i coberta està formada per una sèrie d’encavallades principals i d’arriostrament amb perfileria 
metàl·lica recolzada sobre els pilars de formigó. Aquestes encavallades tenen el cantell de tota la planta i permeten solucionar el vol 
de la caixa, d’uns 5m per la façana davantera i d’uns 3m per la façana posterior. 


Els forjats de suport de l’arxiu i la coberta se solucionen amb plaques alveolars de diferent cantell en funció de la càrrega a suportar. 
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ANÀLISI ESTRUCTURAL I DIMENSIONAMENT 


C.- Anàlisi estructural i dimensionament 
 


Procés -DETERMINACIÓ DE LES SITUACIONS DE DIMENSIONAT 
-ESTABLIMENT DE LES ACCIONS 
-ANÀLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONAT 


 
PERSISTENTS condicions normals d’us 
TRANSITÒRIES condiciones aplicables durant un temps limitat. 


Situacions de 
dimensionat 


EXTRAORDINÀRIES condiciones excepcionals en les que es pot trobar o estar exposat 
l’edifici. 


 
Període de servei 50 Anys 


 
Mètode de 
comprovació 


Estats límits 


 
Definició estat límit Situacions que de ser superades, es pot considerar que l’edifici no compleix amb algun dels 


requisits estructurals per als que ha estat concebut. 
 


Resistència i estabilitat ESTAT LÍMIT ÚLTIM: 
 
Situació que de ser superada, existeix un risc per a les persones ja sigui per una posada fora de 
servei o per col·lapse parcial o total de l’estructura.  
- Pèrdua de l’equilibri 
- Deformació excessiva 
- Transformació estructura en mecanisme 
- Trencament de elements estructurals o les seves unions. 
- Inestabilitat dels elements estructurals 


 
Aptitud de servei ESTAT LÍMIT DE SERVEI 


 
Situació que de ser superada afecta: 
el nivell de confort i benestar dels usuaris 
el correcte funcionament de l’edifici 
l’aparença de la construcció  


Accions 
 


PERMANENTS Aquelles que actuen en tot moment, amb posició constant i valor 
constant (pesos propis) o amb variació despreciable: accions 
reològiques. 


VARIABLES Aquelles que poden actuar o no sobre l’edifici: us i accions 
climàtiques. 


Classificació de les 
accions 


ACCIDENTALS Aquelles les quals la seva probabilitat de ocurrència es petita 
però de gran importància: Sisme, impacte o explosió. 


  
Valors característics 
de les accions 


Els valors de les accions es recolliran en les justificacions del compliment del DB SE-AE 


  
Dades geomètriques 
de l’estructura 


La definició geomètrica de l’estructura està indicada en els plànols del projecte. 


  
Característiques dels Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del 
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material DB corresponent o bé en la justificació de la EHE 
  
Model anàlisis 
estructural 


Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions amb mètodes matricials de rigidesa, formant les 
barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues, jous i biguetes. S’estableix la 
compatibilitat de deformació en tots el nusos  considerant sis graus de llibertat i es crea una 
hipòtesis de indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament del forjat, 
impedint els desplaçaments relatius entre els nusos del mateix. A efectes d’obtenció de 
sol:licitacions i comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 
 


 


Verificació de l’estabilitat 
 
Ed,dst ≤Ed,stb 
 


Ed,dst: valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
 
Ed,stb: valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 
 


 
 


Verificació de la resistència de la estructura 
 


 
Ed ≤Rd 
 


Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions 
Rd: valor de càlcul de la resistència corresponent 
 


 
Combinació de accions 


 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació persistent o transitòria i els corresponents coeficients de 
seguretat s’han obtingut de la formula 4.3 i de les taules  4.1 y 4.2 del present DB. 
El valor de càlcul de les accions corresponents a una situació extraordinària s’han obtingut de l’expressió 4.4 del 
present DB i els valors de càlcul de les accions s’ha considerat 0 o 1 si la seva acció es favorable o desfavorable 
respectivament. 


 
 


Verificació de la aptitud de servei 
 


Es considera un comportament adequat en relació a les deformacions, les vibracions o el deteriorament si es compleix 
que l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible per a tal efecte. 


 
Fletxes La limitació de fletxa activa establerta en general es de 1/300 de la llum 
  
desplaçaments 
horitzontals 


El desplom total límit es 1/500 de la altura total   
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ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL 


D.- ACCIONS ADOPTADES AL CÀLCUL. 
Les accions adoptades al càlcul s'ajusten al Document Bàsic SE-AE del Codi Tècnic de l’Edificació. 


Situació de projecte (EHE): Situació amb dos o més accions variables (concàrregues,  sobrecàrrega, vent, ...) 


D.1.- ACCIONS GRAVITATÒRIES 
D.1.a.- Càrregues Superficials kN/m2 


ACCIONS PERMANENTS (P) ACCIONS VARIABLES 
(Q) 


ACCIONS 
ACCIDENTALS (A) TOTAL 


PLANTA / SECTOR 
PES 


PROPI 
CÀRREGUES 


MORTES ENVANS SOBRECÀRREGA 
D’ÚS NEU SISME 


 


Forjat planta baixa 3,05 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 8,05 
Forjat planta primera 5,51 1,00 0,00 15,00 0,00 0,00 21,51 
Coberta 4,10 3,00 0,00 1,00 0,40 0,00 8,50 


D.2.- ACCIONS DEL VENT, TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 
D.2.a.- Acció del vent.  


Amples de banda X i Y (m) 37,00 x 20,00 
Zona eòlica C 
Grau d’aspror IV, Zona urbana en general, industrial o forestal. 


D.2.b.- Accions tèrmiques i reològiques 
Les dimensions de l’edifici són aproximadament de 37,00 x 20,00m en les plantes sobre rasant. Per tant, al no arribar als 
40m, no cal fer cap junta de dilatació ni considerar en el càlcul les accions tèrmiques i reològiques. 


D.3.- ACCIONS SÍSMIQUES. NCSE-02 
Classificació de l'obra Importància normal 
Terme Municipal Les Borges Blanques 
Acceleració sísmica bàsica ab <0,04 g 


No és obligatori l'aplicació de la norma:  
• Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat) 
• En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre sí en totes direccions quan l’acceleració 


bàsica ab (art. 2.1) sigui inferior a 0,08 g.  
MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 


• MATERIALS ESTRUCTURALS I COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 
D.4.- TERRENY DE FONAMENTACIÓ. RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC. 


D.4.a.- Dades de l'estudi del sòl 
Aquestes dades, procedents de l’estudi previ, s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la correspondència entre la 
hipòtesi adoptada en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici. 


D.4.b.- Campanya de reconeixement 
Reconeixement realitzat per: Empresa especialitzada 
Nom de l'empresa: LOSAN Ref. Estudi: 15102·04·07  


D.4.c.- Informació general de l'edifici 
Tipus estructura, número de plantes: PSOT + PB + PP  
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D.4.d.- Geologia (resum de les característiques geològiques) 


Nivell superior: unitat de reblert 
Nivell inferior: unitat de terciari (argiles margoses amb intercalacions de gresos 


D.4.e.- Resultats 
Tipus de sòl: Roca tova   
Profunditat de l'estrat de fonamentació (m): Superficial    
Resistència admissible  (N/mm2): 0,35    
Deformabilitat: Baixa    
Nivell freàtic: NO Profunditat:     
Expansivitat: Nul·la    
Agressivitat terreny: IIa (EHE)    
NOTA Es realitzarà una nota tècnica i els assajos que es consideri necessaris per obtenir la resistència per 


fust i punta de fonamentació profunda mitjançant micropilots de la remunta 


D.5.- FORMIGÓ ESTRUCTURAL. EHE. 
D.5.a.- Designació del Formigó. EHE 


Element Resistència Consistènci
a Àrid Ambient Contingut 


ciment 
Relació 


a/c 
Recobriment 


mínim 
Fonaments HA-25 B-Blanda 20 IIa 275 0,60 30 
Forjats HA-25 B-Blanda 20 I 250 0,65 20 


D.5.b.- Designació d’armadures passives 
Acer. Designació: B 500 S 


D.5.c.- Coeficients de minoració dels materials 
Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 
Acer.  Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 


Si el control del formigó és reduït Fcd=10 kN/mm2. 
Si el control de l’acer és reduït ha de ser certificat i fyd = 0,75(fyk / γs). 


D.5.d.- Coeficients de majoració d'accions 


Execució. Nivell de control: Normal Art. 12 EHE Projecte 
Coeficient de majoració accions permanents 1,35 1,35 
Coeficient de majoració accions variables 1,5 1,5 


D.5.e.- Deformabilitat 
No cal comprovar la fletxa dels elements estructurals si la seva relació "llum / cantell útil" compleixen les limitacions de la 
taula 50.2.2.1 de la EHE. 


Fletxa màxima a terme infinit: L / 250 
Fletxa activa màxima, amb envans: L / 400  


D.6.- ACER ESTRUCTURAL. SE-A 
D.6.a.- Designació de l’acer. SE-A 


El tipus d’acer utilitzat en xapes i perfils és S-275 JR. 


D.6.b.- Coeficient de minoració de l’acer 
Es considerarà un coeficient de minoració de l’acer de 1,05. El coeficient de minoració en el càlcul de les unions és de 1,25. 


D.6.c.- Modelat i anàlisi 
L’anàlisi de l’estructura s’ha basat en un model que proporciona una previsió suficientment precisa del comportament de la 
mateixa. Les condicions de recolzament que es consideren en els càlculs corresponen amb les disposicions constructives 
previstes. 
El càlcul s'ha basat en la teoria de l'elasticitat. 
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S'ha utilitzat el programa de càlcul per ordinador CYPECAD per al càlcul de l’estructura. 


D.6.d.- Durabilitat 
S’han considerat les estipulacions de l’apartat “3 Durabilitat” del “Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures 
d’acer. 


D.6.e.- Estats límit últims 
 


 


La comprovació davant dels estats limit ultims suposa la comprovació ordenada davant la resistència de les 
seccions, de les barres i les unions. 
 
El valor del límit elàstic utilitzat serà el corresponent al material base segons s’indica a l’apartat 3 del “Document 
Básic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer”. No es considera l’efecte d’enduriment derivat del 
conformat en fred o de qualsevol altra operació. 
 
S’han seguit els criteris indicats en l’apartat “6 Estats límit últims” del “Document Básic SE-A. Seguretat 
estructural. Estructures d’acer” per a realitzar la comprovació de l’estructura, en base als següents criteris 
d’anàlisi. 


  


 


Descomposició de la barra en seccions i càlcul a cada un dels valors de resistència: 
- Resistència de les seccions a tracció 
- Resistència de les seccions a tall 
- Resistència de les seccions a compressió 
- Resistència de les seccions a flexió 
- Interacció de esforços: 
- Flexió composta sense tall 
- Flexió i tallant 
- Flexió, axil i tallant 
Comprovació de les barres de forma individual segons estigui sotmès a: 
- Tracció 
- Compressió  
 


D.6.f.- Estats límit de servei 


 
Per a les diferents situacions de dimensionat s’ha comprovat que el comportament de l’estructura en quan a 
deformacions, vibracions i altres estats límit, esta dins dels límits establerts en l’apartat “7.1.3. Valors límits” del 
“Document Bàsic SE-A. Seguretat estructural. Estructures d’acer””. 
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• MURS ESTRUCTURALS DE FABRICA DE MAÓ. SE-F 
El murs estructurals de maó s'han projectat d'acord amb el Document Bàsic SE-F.  


• Classe general d’exposició 
I Interior no agressiu 


• Especificació del maó 
Els maons emprats en murs resistents de fàbrica han de complir les condicions establertes a la taula 4.1 del Document 
Bàsic SE-F. 


Obra de fàbrica nova:  Peça perforada ceràmica (volum de forats <45) 
Es considera una categoria del control de la fàbrica tipus II 


• Especificació del morter 
Tipus de morter per a l’obra de fàbrica nova:  
Tipus de morter Ordinari M8 Plasticitat: Sograssa Amplada de junts 1- 1,5 cm 


A les zones de recolzament dels perfils, tant dels forjats com de les bigues d’estintolament, es realitzaran daus de formigó i 
es retacarà amb morter sense retracció. 


• Categoria de l’execució 
Es considera una categoria d’execució C, establerta a partir de l’apartat 8.2.1 del Document Bàsic SE-F. 


• Resistència característica a compressió del mur 
Segons la taula 4.4 del Document Bàsic SE-F i considerant un tipus de morter aproximadament amb una resistència de 7,5 
N/mm2, es pot adoptar una resistència característica de l’obra de maó perforat de 5 N/mm2 


• Coeficients parcials de seguretat 
Segons la taula 4.8 del Document Bàsic SE-F i considerant una categoria de control de la fàbrica II i una categoria 
d’execució C, el coeficient parcial de seguretat és de 3. 
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Decret d’ecoeficiència 


Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al Decret 21/2006 d’EcoEficiència en 
els edificis: 
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Certificació energètica de les edificacions. RD 47/2007 


A justificar en el projecte d’execució. 


Estudi de gestió de residus, Decret 89/2010, Decret 21/2006 i Reial Decret 105/2008 


En compliment del Decret 89/2010, regulador de la producció i gestió de residus de la construcció i 
del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, el Decret 21/2006 d’adopció 
de criteris ambientals i d’EcoEficiència als edificis, i el Reial Decret 105/2008 regulador de la 
producció i gestió de residus de construcció. 


Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 


A l’efectuar l’estudi, càlcul i posterior execució de les instal·lacions elèctriques objectes del present 
projecte, es seguirà el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 
(BOE. 224 de 18 Setembre) e instruccions tècniques complementaries (ITC) BT 01 a BT 51. 
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FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ – ÚS PÚBLIC 


ITINERARIS ADAPTATS 


Homp Preveu :  


-Accessibilitat des de l'exterior i moviment vertical de passadissos i portes i ascensors 


- Accessibilitat entre espais, instal.lacions i serveis : de passadissos i portes, rampes i ascensors  
    


ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


- Escales 


- Cambres higièniques  Núm.: 3    Adaptades: 2 


ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR I MOBILITAT VERTICAL 


 1 2 


Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a mínim, és accessible x x 


En el conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via pública, és adaptat o 


practicable.  


x x 


Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el seu recorregut és inferior a sis 


vegades l'habitual, i el seu ús no està condicionat a autoritzacions expresses o a altres limitacions. 


  


La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris es realitza mitjançant un 


element adaptat.  


x x 


Les escales són adaptades.  x x 


Els fossats d'ascensors tenen les mides suficients per permetre la instal.lació d'un ascensor adaptat o  


practicable. 


x x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL.LACIONS O SERVEIS COMUNITARIS 


 1 2 


La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris és adaptat o 


practicable.  


x x 


Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita l'apropament als elements d'ús públic.  x x 


Els desnivells se salven mitjançant rampes adaptades.   


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 
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PASSADISSOS I PORTES ADAPTATS 


 1 2 


No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l'accés de l'edifici és inferior a 
2 cm, is'arrodoneix o s'aixamfrana el cantell a 45 graus.Té una amplada 
mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 
m. 


 


x 


 


x 


 


 


 


 


Passadissos A cada planta l'itinerari adaptat disposa d'un espai lliure de gir on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre superior a 1,50 m. En els canvis de direcció, 
l'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre com a 
mínim. 


 


x 


 


x 


 


L'amplada mínima de les portes és de 0,80 m i l' alçada mínima, de 2 m. Les 
portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada de 0,80 m.  


x x 


A les dues bandes d'una porta, existeix un espai lliure, sense ser escombrat 
per l'obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre 
(excepte a l'interior de la cabina d'ascensor). 


 


x 


 


x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o de 
palanca.  


x x 


Portes 


 


Les portes de vidre, llevat que sigui de seguretat, tenen un sòcol inferior de 30 
cm d'alçada, com a mínim. Tenen una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, 
com a mínim, col.locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de color. 


 


 


x 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


ESCALES ADAPTADES 


 1 2 


L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no 


recta, la dimensió mínima d'estesa és de 30 cm a 40 cm per la part interior).  


x x 


L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària.  x x 


L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m.  x x 


El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.  x x 


Els replans intermedis són d'1,20 m de llargada mínima.  x x 


Es disposaran passamans a tots dos costats. x x 


Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en 
la tramada de graons. Són de disseny anatòmic i permeten d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
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funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 


paraments verticals. El punt d'inflexió del passamà coincideix amb l'inici del tram d'escala. 


 


x 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


CAMBRES HIGIÈNIQUES ADAPTADES 


 1 2 


Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, obren cap a fora o són corredisses x x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre x x 


L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, és de 0,80 m com 
a mínim.   


x x 


Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. x x 


Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb 


força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l'espai d'apropament és 
batent. 


x x 


Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. x x 


Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. x x 


Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Les aixetes de les banyeres es col·loquen al centre, i no als extrems.   


El paviment és no lliscant. x x 


Hi ha indicadors de serveis d'homes i de dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització "Homes- 


Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. 


x x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


VESTIDORS ADAPTATS 


 1 2 


Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m.   


Hi ha un espai lliure de gir a l'interior de la peça on es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m sense ser 


escombrat per l'obertura de cap porta. 


  


L'espai d'apropament lateral a taquilles, bancs, dutxes i mobiliari en general té una amplada mínima de 0,80   


L'espai d'utilització d'almenys una dutxa té unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i d'1,20 m de 


fondària a més de l'espai d'apropament lateral. La base d'aquesta dutxa queda enrasada amb el paviment 
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circumdant amb solució de continuïtat; disposa d'un seient abatible fixat al costat curt de l'espai i de 


dimensions mínimes 0,40 m x 0,40 m. Es disposen dues barres de suport a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, 


perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a la dutxa. La barra situada al costat de 
l'espai d'apropament és batent. Les aixetes es col.locan al centre del costat més llarg, a una alçada 
respecte del terra d'entre 0,90 m i 1,20 m i s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 


Tots els accessoris i mecanismes es col.loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m   


El paviment és no lliscant.   


En els vestidors emprovadors existeix almenys un espai que es pot tancar d'unes dimensions que permeten 


d'inscriure-hi un cercle d'1,50 m de diàmetre sense ser escombrat per l'obertura de cap porta. 


  


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.   


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.   


Hi ha indicadors de serveis d'homes o dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització "Homes- 


Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. 


  


1- Marcar l’existència del element 2- Marcar si compleix amb els requisits 
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Pla de manteniment elements arquitectònics 


 


MANTENIMENT 


Freqüènci
a 


(mesos) 


 Fonaments  


 Murs de contenció parcialment estancs:  


1 Comprovació del correcte funcionament dels canals i baixants d'evacuació 12 


2 Comprovació de l'estat de les obertures de ventilació de la cambra 12 


3 Murs estancs:  


 Comprovació de l'estat de la impermeabilització interior 12 


 Estructura  


1 Inspecció general de l'estructura 12 


2 Revisió general dels elements que protegeixen l'estructura 12 


3 Reposició pintura de protecció sobre formigó estructural vist 12 


4 Reposició pintura de protecció sobre acer  estructural vist 12 


 Fàbrica: 12 


5 Revisió dels tractaments de protecció de la fàbrica armada 12 


 Contacte amb el terreny  


1 Solers o sostres sanitaris: comprovació absència de filtracions per fissures o 
esquerdes. 


12 


 Cobertes   


1 Neteja desguassos (canals, buneres, sobreeixidors) i comprovació del seu 
correcte funcionament  


12 


2 Comprovació de l’estat de conservació de la protecció  12 


3 Comprovació de l’estat de conservació dels punts singulars  12 


 Façanes  


1 Fulla principal: comprovació absència de fissures, esquerdes, plomades i altres 
deformacions. 


12 


2 Comprovació de l’estat de conservació del revestiment: absència de fissures, 
despreniments, humitats i taques. 


12 


3 Comprovació de l’estat de conservació dels punts singulars  12 
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4 Comprovació de les juntures  12 


 Eliminació de residus  


 Magatzem de contenidors:  


1 Neteja contenidors 1 


2 Desinfecció contenidors 1 


3 Neteja del terra del magatzem 1 


4 Neteja amb mànega del terra del magatzem 1 


5 Neteja de les parets, portes, finestres, etc. 1 


6 Neteja general de les parets, sostres, instal·lacions vinculades(il·luminació, 
ventilació, etc) 


6 


7 Desinfecció, desinsectació i desratització del magatzem 1 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


Pla de manteniment de les instal·lacions: elèctrica, enllumenat, telecomunicacions, 
audiovisual i dades, protección i seguretat, control i gestió centralitzada i parallamps. 


  MANTENIMENT 


Freqüència


(mesos) 


  Caixa General de Protecció (C.G.P.)  


1 Conductors, fusibles i connexions 12 


2 Caixa, porta i pany 12 


  Derivació individual  


1 Conductors i aïlament 12 


2 Tubs i canalitzacions 12 


3 Connexions 12 


  Quadre general i subquadres de distribució  


1 Estat armari 12 


2 Fusibles, seccionadors i proteccions 12 


3 Contactores i relés 12 


4 I.C.P.M. 12 


5 I.G.A. / protector de sobretensions 12 
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6 Diferencials i les seves sensibilitats 12 


7 Estat i calibre de les proteccions 12 


8 Equips de mesura i precintes 12 


9 Cablejat interior i connexions 12 


  Verificació de la connexió a terra  


1 Quadre i subquadros interiors 12 


2 Bases endoll 12 


3 Aparells d'il·luminació 12 


4 Xarxa equipotencial 12 


5 Estat dels conductors 12 


  Instal·lacions interiors  


1 Canalitzacions i suports 12 


2 Caixes de connexions 12 


3 Conductors i aïllaments 12 


4 Bases endoll i mecanismes 12 


  Aparells d'il·luminació  


1 Estat dels aparells i lampades 12 


2 Funcionament 12 


  Enllumenat d'emergència  


1 Estat dels aparells i lampades 12 


2 Funcionament 12 


  Audiovisuals  


1 Estat dels aparells 12 


2 Funcionament 12 


  Seguretat  


1 Estat dels aparells 12 


2 Funcionament 12 


 Parallamps  


1 Estat dels aparells 12 


2 Funcionament 12 
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  Estat dels receptors, cablejat i connexionat de:  


1 Motors  12 


2 Aprells de climatització 12 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


 


Pla de manteniment instal·lacions de fontaneria 


 


Pla de manteniment de l’ instal·lació d'aigua freda sanitaria (AFS). 


        


  MANTENIMENT         


Freqüència


(mensual) 


1 Funcionament de la instal·lació: Realitzar una revisió general de la 
instal·lació, incloent-hi tots els elements, reparant o substituint aquells elements 
defectuosos. 12 


2 
Estat de conservació i neteja dels dipòsits: S'ha de comprovar mitjançant 
inspecció visual que no presentin brutícia general, corrosió, o inscrustacions. 


3 


3 


Estat de conservació i neteja dels punts terminals (griferia i dutxes): S'ha 
de comprovar mitjançant inspecció visual que no presentin brutícia general, 
corrosió o incrustacions. Es realitzarà e un nombre representatiu, rotatori al llarg 
de l'any de manera que al final de l'any s'hagin revisat tots els punts terminals 
de la instal·lació. 


1 


4 
Filtres i altres equips tractament de l'aigua: Comprovar el seu correcte 
funcionament. 


1 


5 Purgar les vàlvoles de drenatge de les tuberies. 1 


6 
Obrir la griferia i dutxes de instal·lacions no utilitzades i deixar correr l'aigua 1 
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uns minuts. 


7 Equip de desinfecció de l'aigua: Comprovar el seu corecte funcionament. 1 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


Pla de manteniment de l’instal·lació d'aigua calenta sanitaria (ACS). 


 


        


  MANTENIMENT         


Freqüència


(mensual) 


1 Funcionament de la instal·lació: Realitzar una revisió general de la 
instal·lació, incloent-hi tots els elements, reparant o substituint aquells elements 
defectuosos. 12 


2 
Estat de conservació i neteja dels dipòsitis: S'ha de comprovar mitjançant 
inspecció visual que no presentin brutícia general, corrosió, o inscrustacions. 


3 


3 Estat de conservació i neteja dels punts terminals (griferia i dutxes): S'ha 
de comprovar mitjançant inspecció visual que no presentin brutícia general, 
corrosió, o incrustacions. Es realitzarà en un nombre representatiu, rotatori al 
llarg de l'any de manerta que al final de l'any s'hagin revisat tots els punts 
terminals de la instal·lació. 


1 


4 Purgar les vàlvoles de drenatge de les tuberies.  1 


5 Purgar del fons de acumuladors       1 


6 Obrir la griferia i dutxes de instal·lacions no utilitzades i deixar correr l'aigua un 
minuts. 1 


7 
Control de temparatura en dipòsits acumuladors i una mostra representativa 
d'aixetes (centinella). 


1 


8 Equips de tractament d'aigua.       1 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


 


Pla de manteniment de l’instal·lació solar términca (en cas d’implantació). 


  Sistema de captació  
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Equip Freqüència   
(mesos) 


Descripció 


IV diferències sobre originals Captadors 12 


IV diferència entre captadors 


Vidres 12 IV condensacions i brutícia 


Juntes 12 IV agrietament, deformacions 


Absorbidor 12 IV corrosió, deformacions 


Carcasa 12 IV deformació, oscil·lacions, finestres de respiració 


Connexions 12 IV aparició de fugues 


Estructura 12 IV degradació, inicis de corrosió, i apretada de cargols 


Captadors  12 Tapat parcial del camp de captadors 


 12 Destapat parcial del camp de captadors 


 12 Buidat parcial del camp de captadors 


 12 Emplenat parcial del camp de captadors  


IV: Inspecció visual 


     


  Sistema d'acumulació  


      


Equip Freqüència   
(mesos) 


Descripció 


Dipòsit 12 Presència de fang en el fons 


Ànodes sacrifici 12 Comprovació del 
desgast   


Ànodes de corrent impresa 12 Comprovació del bon funcionament 


Aïllament   12 Comprovar que no hi ha humitat 


 


  Sistema d'intercanvi  
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Equip Freqüència   
(mesos) 


Descripció 


Intercanviador de plaques CF eficiència i prestacions 


 
12 


Neteja 


Intercanviador de serpentí CF eficiència i prestacions 


 
12 


Neteja 


CF: control de funcionament   


 


  Sistema elèctric i de control  


      


Equip Freqüència  
(mesos) 


Descripció 


Quadre elèctric 12 Comprovar que està bon tancat i no hi entra pols 


Control diferencial 12 CF actuació 


Termostat 12 CF actuació 


Verificació sist. de mesura 12 CF actuació 


CF Control de funcionament     


 


  Circuit hidràulic  


      


Equip Freqüència   
(mesos) 


Descripció 


Fluïd refrigerant 12 Comprovar densitat i pH 


Estanquitat 24 Efectuar prova de pressió 


Aïllament exterior 12 IV degradació, proteccions unions i absència d'humitat 


Aïllament interior 12 IV unions i absència d'humitat 


Purgador automàtic 12 CF i neteja 


Purgador manual 12 Buidar l'aire del botellí 


Bomba 12 Estanquitat 
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Vas d'expansió tancat 12 Comprovació de la pressió  


Vas d'expansió obert 12 Comprovació del nivell 


Sistema d'emplenat 12 CF atuació  


Vàlvula de tall 12 CF actuacions (obrir i tancar) per evitar agarrotament. 


Vàlvula de seguretat 12 CF actuació  


CF: control de funcionament     


IV: Inspecció visual     


 


      


      


  Sistema d'energia auxiliar  


      


Equip Freqüència  
(mesos) 


Descripció 


Sistema auxiliar 12 CF actuació 


Sondes de temperatura 12 CF actuació 


 


 


Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment solar términca  5 
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Pla de manteniment de l’instal·lació de climatització. 


        


  MANTENIMENT         


Freqüència


(mesos) 


1 Neteja dels evaporadors 3 


2 Neteja dels condensadors 3 


3 Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics 1 


4 Comprovació i neteja, si procedeix, de circuïr defums de calderes 6 


5 Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneia 6 


6 Neteja del cremador de la caldera 1 


7 Revisió del vas d'expansió 1 


8 Comprovació de material refractari 6 


9 Revisió general de calderes 3 


10 Comprovació nivells d'aigua en circuits 1 


11 Comprovació estanqueïtat de circuits de distribució  3 


12 Comprovació estanqueïtat de vàlvules d'interceptació 6 


13 Comprovació tara elements de seguretat 1 


14 Revisió i neteja de filtres d'aigua 6 


15 Revisió i neteja de filtres d'aire 1 


16 Revisió de bateries d'intecanvi tèrmic 3 
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17 Revisió i neteja d'aparell de recuperació de calor 6 


18 Revisió d'unitats terminals aigua-aire 6 


19 Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire 6 


20 Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire 3 


21 Revisió bombes i ventiladors 1 


22 Revisió sistema de preparació ACS 1 


23 Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic 3 


24 Revisió del sistema de control automàtic 6 


25 Index d'energia solar tèrmica * 


  MESURES DE GENERADORS DE CALOR  


1 Temperatura i pressió del fluïd portadot en entrada i sortida 3 


2 Temperatura ambient de la sala de màquines 3 


3 Temperatura dels gassos de combustió  3 


4 Contingut de CO 3 


5 Tir a la caixa de fums de la caldera 3 


  MESURES DE GENERADORS DE FRED  


1 Temperatura del fluïd exterior en entrada i sortida del evaporador 3 


2 Temperatura del fluïd exterior en entrada i sortida del condensador 3 


3 Pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per aigua 3 


4 Temperatura i pressió d'evaporació 3 


5 Temperatura i pressió de condensació 3 


6 Potència elèctrica absorvida 3 


7 Potència tèrmica instantània del generador, percentantge de la càrrega maxima 3 


8 CEE o COP instantàni 3 


9 Cabal d'aigua en l'evaporador 3 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 
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Pla de manteniment de l’instal·lació de ventilació. 


        


  MANTENIMENT         


Freqüència


(mesos) 


1 Conductes: neteja 12 


2 Conductes: comprovació de l'estanquitat aparent 12 


3 Obertures: neteja 12 


4 Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: neteja 12 


5 Aspiradors híbrids, mecànics i extractors: revisió estat de funcionament 12 


6 Filtres: neteja o substitució 6 


7 Filtres: revisió de l'estat     6 


8 Sistemes de control: revisió       12 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


Pla de manteniment de l’instal·lació d’evacuació. 


        


  MANTENIMENT         


Freqüència


(mesos) 


1 Comprovació de l'estanquitat general de la xarxa, existència olors i 
manteniment 12 


2 Sifons: neteja de pots sifònics 6 


3 Xarxa de col·lectors penjats: revisió 12 


4 Elements de connexió, arquetes:  


Neteja arquetes bunera 


6 
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Neteja arquetes de peu de baixant 


Neteja arquetes de pas 


Neteja arquetes sifòniques 


5 Vàlvules antiretorn: neteja 12 


6 Sistema de bombeig i elevació: neteja pous i bombes d'elevació 12 


7 Xarxa drenatge: comprovació de l'estat de neteja 12 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


Pla de manteniment de l’instal·lació fotovoltaica (en cas d’implantació). 


        


  MANTENIMENT         


Freqüència


(mesos) 


1 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components 3 


2 Observació paràmetres funcionals (energia, tensió, etc.) 1 


3 Revisió general de la instal·lació 6 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


Pla de manteniment de l’instal·lació de protecció contra incendis. 


               


  MANTENIMENT         


Freqüència


(mesos) 


  Extintors:  


1 Comprovació estat 3 


2 Retimbratge 60 


3 Verificació pressió 12 


 4 Enllumenat emergència: revisió 12 


 Boques d’incendis:  
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5 Comprovació estat 3 


6 Prova pressió 12 


 Instal·lació de detecció i alarma:  


 Revisió instal·lació 3 


 Revisió polsadors i alarma 3 


7 Columna seca: revisió instal·lació 6 


8 Hidrants: revisió instal·lació 3 


9 Sistemes fixes d'extinció: revisió  3 


 Nombre d’operaris prevists per a realitzar aquestes operacions de manteniment  5 


 


 


 


SEGURETAT CONTRA INCENDIS 
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Justificació dels paràmetres de les condicions  de seguretat d’ús. 


6- Barreres de protecció: són previstes a tots els indrets on l’alçada de desnivell és superior a 0,90m; sempre tenen 
una alçada de coronació de 1,10 m i per disseny impedeixen el pas d’una esfera de 10 cm i no són escalables. 


7- Condicions de neteja dels vidres:  tots són assolibles a l’alçada reglamentrària jasia des de l’interior o des d 
l’exterios de l’edifici. 


8- Portes corredisses: no tenen cap element fix a s0 cm de distància. 


9- Resistència a impacte dels vidres: tots són de doble lluna securitzada 4+4 mm 


10- Escales: tots els tram són rectilinis amb estesa de 30 cm i marxapeu de 18,2 cm 
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Justificació de l'opció simplificada d'aïllament acústic 
Criteris de justificació 


Unitat d’ús: d’acord a l’annex A del DB-HR considerarem una única unitat d’ús la totalitat de la planta baixa destinada  les 
activitats d’arxiu atès que  les activitats que s’hi desenvolupen “formen part d’un grup que realitza la mateixa activitat” amb 
excepció de la sala polivalent que per les seves característiques s’assimilarà a una sala de conferències a efectes del DB-
HR. 


Per llur naturalesa la totalitat dels espais es consideren habitables protegits. 


Els dipòsits per llur règim d’ús es consideren recintes no habitables. 


Exigències d’aïllament acústic 


Valor d’aïllament acústic aeri de base (taula 2.1 CTE DB HR) en funció del mapa acústic de les borges Blanques (prenem 
“aula com més desfavorable) 32dBA 


Paràmetre acústic per façanes (taula 3.4) Part  cega  35dBA; per a parc cega >45dBA i un percentatge de forats del 21% Ra 
dels forats>29 dBA.  


Separacions entre la mateixa unitat d’ús (envans) >33dBA; Separacions amb el recinte de l’ascensor >50dBA 


 


Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 


 


Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: mur de formigó en massa de 30 cm i tancament de buits amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i vidre 
4+4-15-4+4 


Característiques Elements 
constructius Tipus 


Àrea (1) 


(m2) 
% Buits 


de projecte exigides 


Part cega Mur de formigó 30 cm gruix (720 Kg/m²) 296,2 


 


=Sc RA,tr(dBA) = 84 


 


≥ 45 


 
Buits fusteria d’alumini amb trencament de 


pont tèrmic i vidre 4+4-15-4+4 80,1 


 


=Sh 
 


RA,tr(dBA) = 29 


 


≥ 29 


 
Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 


 


Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 


Característiques 
Tipus 


de projecte exigides 


m (kg/m2)= 42 


 


≥ 33 


 


Mampara prefabricada tipus LINE de Dynamobel o equivalent 


Doble envà de doble full de guix laminat RA (dBA)= 54,8 


 


≥ 33 


 
 


 


Solució d'elements de separació horitzontals entre: la totalitat de les dependències en planta baixa i planta soterrani que allotja  elements de climatització 
………………………………………………………………………................ 
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Característiques 
Elements constructius Tipus 


de projecte exigides  


Element de separació horitzontal Forjat Forjat reticular 25+5 cm m (kg/m2)=  


 


≥  


 
  RA (dBA)= 55 


 


≥ 55 


 
Terra flotant  ΔRA (dBA)=  


 


≥  


 
  ΔLw (db)=  


 


≥  


 


 


Sostre  


suspès 


 
ΔRA (dBA)= 55 


 


≥ 55 


 


 


FITXA D’ACCESSIBILITAT A L’EDIFICACIÓ – ÚS PÚBLIC 


ITINERARIS ADAPTATS 


Homp Preveu :  


-Accessibilitat des de l'exterior i moviment vertical de passadissos i portes i ascensors 


- Accessibilitat entre espais, instal.lacions i serveis : de passadissos i portes, rampes i ascensors  
    


ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


- Escales 


- Cambres higièniques  Núm.: 3    Adaptades: 2 


ITINERARIS: ACCESSIBILITAT DES DE L'EXTERIOR I MOBILITAT VERTICAL 


 1 2 


Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a mínim, és accessible x x 


En el conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris que els uneixi, entre ells i amb la via pública, és adaptat o 


practicable.  


x x 


Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el seu recorregut és inferior a sis 


vegades l'habitual, i el seu ús no està condicionat a autoritzacions expresses o a altres limitacions. 


  


La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris es realitza mitjançant un 


element adaptat.  


x x 


Les escales són adaptades.  x x 


Els fossats d'ascensors tenen les mides suficients per permetre la instal.lació d'un ascensor adaptat o  


practicable. 


x x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 
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MOBILITAT HORITZONTAL ENTRE ESPAIS, INSTAL.LACIONS O SERVEIS COMUNITARIS 


 1 2 


La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris és adaptat o 
practicable.  


x x 


Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita l'apropament als elements d'ús públic.  x x 


Els desnivells se salven mitjançant rampes adaptades.   


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


PASSADISSOS I PORTES ADAPTATS 


 1 2 


No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l'accés de l'edifici és inferior a 
2 cm, is'arrodoneix o s'aixamfrana el cantell a 45 graus.Té una amplada 
mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 2,10 
m. 


 


x 


 


x 


 


 


 


 


Passadissos A cada planta l'itinerari adaptat disposa d'un espai lliure de gir on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre superior a 1,50 m. En els canvis de direcció, 
l'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20 m de diàmetre com a 
mínim. 


 


x 


 


x 


 


L'amplada mínima de les portes és de 0,80 m i l' alçada mínima, de 2 m. Les 
portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada de 0,80 m.  


x x 


A les dues bandes d'una porta, existeix un espai lliure, sense ser escombrat 
per l'obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre 
(excepte a l'interior de la cabina d'ascensor). 


 


x 


 


x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o de 
palanca.  


x x 


Portes 


 


Les portes de vidre, llevat que sigui de seguretat, tenen un sòcol inferior de 30 
cm d'alçada, com a mínim. Tenen una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, 
com a mínim, col.locada a 1,50 m d'alçada i amb marcat contrast de color. 


 


 


x 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 
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ELEMENTS D'EDIFICACIÓ ADAPTATS 


ESCALES ADAPTADES 


 1 2 


L'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no 


recta, la dimensió mínima d'estesa és de 30 cm a 40 cm per la part interior).  


x x 


L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària.  x x 


L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m.  x x 


El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12.  x x 


Els replans intermedis són d'1,20 m de llargada mínima.  x x 


Es disposaran passamans a tots dos costats. x x 


Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 a 0,95 m en replans i 0,80 m a 0,85 m en 
la tramada de graons. Són de disseny anatòmic i permeten d'adaptar la mà, amb una secció igual o 
funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 


paraments verticals. El punt d'inflexió del passamà coincideix amb l'inici del tram d'escala. 


 


 


x 


 


 


x 


1- Marcar l’existència del element   2- Marcar si compleix amb els requisits 


CAMBRES HIGIÈNIQUES ADAPTADES 


 1 2 


Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, obren cap a fora o són corredisses x x 


Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre x x 


L'espai d'apropament lateral al wàter, la banyera, la dutxa i el bidet i frontal al rentamans, és de 0,80 m com 
a mínim.   


x x 


Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. x x 


Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb 


força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l'espai d'apropament és 
batent. 


x x 


Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. x x 


Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. x x 


Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. x x 


Les aixetes de les banyeres es col·loquen al centre, i no als extrems.   


El paviment és no lliscant. x x 
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Hi ha indicadors de serveis d'homes i de dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització "Homes- 


Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. 


x x 


1- Mar 
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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 


És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 


Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 


El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 


Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 


En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 


Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nota: 
 


Color negre: legislació d’àmbit estatal 


Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 


Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  


 


Aspectes generals 


Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           


Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 


  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


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


RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 


Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 


Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 


O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 


Libro de Ordenes y visitas  


D 461/1997, de 11 de març 


Certificado final de dirección de obras 


D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 


 


REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 


 


Ús de l’edifici  


 


Habitatge 


Llei de l'habitatge                                              


Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 


Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   


D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 


Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 


D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 


Llocs de treball 


Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 


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


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 


 


Salubritat 



https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  


CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  


HS 1 Protecció enfront de la humitat 


HS 2 Recollida i evacuació de residus 


HS 3 Qualitat de l’aire interior 


HS 4 Subministrament d’aigua 


HS 5 Evacuació d’aigües 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


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


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


 


Protecció enfront del soroll 
 


CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  


CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Ley del ruido                                                                                                         


Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 


Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 


RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 


Llei de protecció contra la contaminació acústica 


Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               


Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 


Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 


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


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


Ordenances municipals 


 


Estalvi d’energia 
 


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


CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 


HE-0 Limitació del consum energètic 


HE-1 Limitació de la demanda energètica 


HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 


HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 


HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 


HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


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


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 


Sistemes estructurals 


 


CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           


CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      


CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  


CTE DB SE A Document Bàsic Acer  


CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  


CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 


CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 


RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 


EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  


RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  


Instrucció d'Acer Estructural EAE  


RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 


NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  


O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 


Sistemes constructius 


CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  


CTE DB HR Protecció davant del soroll  


CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 


CTE DB SE AE Accions en l’edificació  


CTE DB SE F Fàbrica i altres 


CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  


CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


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


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


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


D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 


Instal·lacions d’ascensors 


Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  


RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 


Reglamento de aparatos elevadores 


O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 


Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  


RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 


Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  


RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 


Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas               


derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 


Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 


Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 


O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 


Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 


Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 


Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 


Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 


Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 


RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 


Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 


RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 


Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 


Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 


Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 


Instrucció 6/2006  


Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 


Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 


CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


Ordenances municipals 


Instal·lacions d’aigua 


CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 


Criterios sanitarios del agua de consumo humano  


RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 


Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  


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


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


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


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 


D 202/98 (DOGC 06/08/98) 


Ordenances municipals 


Instal·lacions d’evacuació 


CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 


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


D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  


Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 


CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 


Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 


RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 


Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 


RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 


Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  


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


Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  


D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 


Instal·lacions de ventilació 


CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  


RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 


CTE DB SI 3.7 Control de humos 


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


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


Instal·lacions de combustibles 


Gas natural i GLP 


Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 


ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 


ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 


ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 


RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  


Reglamento general del servicio público de gases combustibles 


D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 


Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  


O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 


Gas-oil 


Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 


RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 


REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  


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


Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 


RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 


CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  


RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 


Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  


RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 


RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 


Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 


Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 


Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 


RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 


Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 


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


Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  


Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 


Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  


Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 


Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 


Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 


Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  


Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  


Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 


Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
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Instal·lacions d’il·luminació 


CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


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


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 


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


Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 


Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 


 


Instal·lacions de telecomunicacions 


Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 


RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  


Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     


RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  


Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 


Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 


Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 


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


 


Instal·lacions de protecció contra incendis 


RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  


RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 


Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 


O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 


CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 


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


 


Instal·lacions de protecció al llamp  


CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  


 
 
  







 


      12/13 


 


Certificació energètica dels edificis 


Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  


Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 


 
 


Control de qualitat 
 


Marc general 


Código Técnico de la Edificación, CTE                                          


RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  


EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  


RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  


Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 


D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 


Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 


Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 


RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 


Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  


RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 


Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 


R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 


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


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


UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 


O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 


RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 


RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 


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


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


 
 


Gestió de residus de construcció i enderrocs 


Text refós de la Llei reguladora dels residus 


Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 


Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 


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


Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 


D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 


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


O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 


Residuos y suelos contaminados    


Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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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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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 


 


S’exposa a continuació la composició i les característiques bàsiques de les diferents 


tecnologies que intervenen en l’obra. 


 


Sistema Estructural 


 


Es tracta de la construcció d’un arxiu comarcal format per planta baixa i planta primera, amb 
una superfície en planta baixa d’uns 600m2 en planta baixa i de 700m2 en planta primera. 
 
El forjat de planta baixa es recolza sobre uns pilars i murs existents pertanyents a una 
promoció d’habitatges que es va quedar inacabada. De la mateixa manera, els fonaments 
d’aquests elements són existents. Cal tenir en compte que l’edifici plurifamiliar previst 
constava de PSOT+PB+3, i en aquest cas els pilars i fonaments només suporten una planta. 
 
L’espai entre la fonamentació i la planta baixa queda com a cambra sanitària, sense cap ús 
previs. Per tant, l’estructura existent, de la qual s’han extret testimonis del formigó, està 
sobredimensionada per a les càrregues a suportar. Aquest primer forjat és un unidireccional 
de 30cm de cantell (25-5) amb jàsseres de formigó principalment planes. L’intereix és de 
70cm i el revoltó ceràmic. 
 
Apart d’aquesta estructura existent, es construeixen 10 pilars de formigó armat de 40x70cm 
que suporten l’estructura principal de planta primera i segona. Aquesta estructura està 
formada per encavallades metàl·liques de 3,70cm de cantell, que suporten un vol d’uns 5m. 
Els forjats de planta primera i coberta es recolzen sobre el cordó inferior i superior de 
l’encavallada respectivament. A mode d’arriostrament, les façanes davantera i posterior 
també disposen d’encavallades amb muntants i diagonals: 
 
 


 
Model de l’estructura d’encavallades metàl·liques per suportar els forjats 2 i 3 


 
 







 
 


 


Els forjats de planta primera i segona estan formats per plaques alveolars de 9m de llum. El 
forjat de planta primera té un cantell total de 40cm (30+10cm) i el de la planta coberta de 
30cm (25+5cm). Sobre la coberta de plaques alveolars es disposa una subestructura de 
corretges per suportar l’acabat de coberta de panell sandvitx. 
 
Els pilars principals es recolzen sobre encepats de micropilots per tal de reduir possibles 
assentaments diferencials respecte la fonamentació existent. Els encepats són de 4 o 5 
micropilots en funció de la càrrega a suportar. 
 
Sobre els murs existents es realitzaran petits recrescuts fins a la cota definitiva en planta 
baixa i en diversos trams es perllongaran els murs de formigó armat, ja sigui com a element 
de tancament o de contenció en funció de la cara de l’edifici. 
 
La caixa d’escala es construirà amb parets de càrrega de maó perforat sobre la que es 
recolzarà la llosa d’escala de formigó armat. 
 


Sistema envoltant 


 


Façanes 


Es resolen amb el subministrament i muntatge de façana arquitectònica totalment llisa i 


estanca, formada per Panells Formawall o equivalent de 80 mm de gruix i amples de 


cobriment de 1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². Especejament en vertical dels 


panells a eix de cobriments. Compostos per cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER 


CORTEN natural (sense procés d’oxidació previ aplicat), nucli d’espuma de poliuretà Bs3d0 i 


50-55 Kg/m³ de densitat i cara interior de 0,6 mm de gruix en acer galvanitzat prelacat amb 


acabat de polièster blanc estàndard i gofrat. Es preveuen mecanitzats per plegar els panells 


en entregues amb la coronació de l’edifici i a la transició amb el fals sostre, segons 


documentació gràfica de projecte. El panells són fixats a una subestructura de suport segons 


especificacions del fabricat, fixada a estructura de l’edifici. Es preveuen els corresponents 


segellats, remats, trobades amb altres materials i elements, així com la formació d’encaixos 


per a instal·lacions i gàrgoles. 


 


La secció del tancament de façana la completen una cambra d’aire no ventilada que allotja 


les encavallades, delimitada interiorment per un extradossat de tres plaques de guix laminat 


fixades a subestructura d’acer galvanitzat, allotjant-se entre els muntants llana de roca per 


complimentar l’aïllament tèrmic que ofereix els 80 mm d’espuma de poliuretà dels panells 


sandvitx. 


 


Les zones de façana amb obertures, queden tamisades mitjançant xapes microperforades 


d’acer corten, plegades i rematades pels encontres i fixacions laterals a subestructura de 


suport. Es preveu la formació de porta de sortida d’emergència integrada d’acer corten amb 


els ferratges necessaris i barra antipànic. 


 


 


 


  







 
 


 


Coberta 


Es resol amb el subministrament i muntatge de coberta arquitectònica totalment llisa i 


estanca, segons especejament de Projecte, formada per Panells Formadeck o equivalent de 


50 mm de gruix i amples de cobriment de 1000 mm, amb una repercussió de 1,00 ml/m². 


Compostos per cara exterior de 0,8 mm de gruix en ACER CORTEN natural (sense procés 


d’oxidació previ aplicat), nucli d’espuma de poliuretà Bs3d0 i 50-55 Kg/m³ de densitat i cara 


interior de 0,6 mm de gruix en acer galvanitzat prelacat amb acabat de polièster blanc 


estàndard i gofrat. Es preveu mecanitzats per plegar els panells.  


 


La canal de recollida de pluvials es projecta en acer corten com la coberta, completament 


estanca connectada a baixants i a gàrgoles de desguàs. Es preveuen els corresponents 


segellats, remats, encaixos i entregues perimetrals i amb elements sortints, xemeneies 


elaborades amb planxa d’acer corten de 10 mm de gruix segons detalls de projecte. 


 


Subestructura de suport dels panells amb enanos fixats a sostre i perfils Z d’acer galvanitzat 


de dimensió i disposats segons plànols d’estructura. 


 


Els embornals de desguàs estaran protegits amb morrions per evitar embussaments als 


baixants i es disposaran gàrgoles de seguretat per escopir l’aigua en cas d’acumulació 


excessiva.  


 


L’aïllament tèrmic que aporten els panells sandvitx es veurà incrementada per l’estesa d’una 


manta de llana de roca disposada directament sobre el forjat.  


 


Sistema de compartimentació i acabats 


 


Fusteria exterior 


La fusteria exterior serà de perfileria d’alumini lacat de color fosc, amb trencament de pont 


tèrmic >12 mm i classe climàtica adequada a la zona. La trasmitància tèrmica límit de les 


fusteries no serà més gran de 2,1 W/m²k.  


 


Vidrieria 


Tota la vidrieria exterior serà de vidre amb cambra tipus “climalit” o similar, 6+12+6, sent en 


el cas de balconeres i vidrieres en plantes baixes de seguretat 6+12+(3+3) Stadip.  


 


Manyeria 


En aquests treballs es tindrà especial cura en la resolució de les soldadures pel seu correcte 


acabat i el pintat de protecció a la corrosió, prèvia neteja de les superfícies. 


 


 


Pla de treballs 


 


La durada dels treballs prevista per a la completa execució de les obres definides en el 


present Projecte parcial d’execució, s’estableix en 16 setmanes, tal i com es detalla a 


continuació: 


 







 
 


 


 


 


 s01 s02 s03 s04 s05 s06 s07 s08 s09 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 


Treballs previs i replanteigs                 


Enderrocs i moviments terres                 


Fonaments                 


Estructura                 


Envolvent                 


Elements de seguretat                 


Partides alçades                 


Seguretat i salut                 


Gestió de residus                 


Control de qualitat                 


 


 


 


 


Jordi Casals Piera, arquitecte 
 
 
 
 
 
 


Desembre de 2016 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS


IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:


Arxiu Comarcal


Dirección C/RAVAL DEL CARME 131 - - - - -


Municipio borges Blanques, Les Código Postal 25400


LleidaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña


D3Zona climática Año construcción Posterior a 2013


Nombre del edificio


Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013


Referencia/s catastral/es ninguno


Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:


Vivienda


Unifamiliar


Bloque


Bloque completo


Vivienda individual


Terciario


Edificio completo


Local


Edificio de nueva construcción Edificio Existente 


DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:


Nombre y Apellidos 780868830CNIF/NIEGabriel Garriga Gòdia


Razón social -NIFGarriga Enginyers s.l.


Domicilio Marimunt 2 - - - 1 1


Municipio Código Postal 25005Lleida


Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña


e-mail: ggarriga@garriga-enginyers.c
om


Teléfono 973832295


Titulación habilitante según normativa vigente Enginyer Tècnic Industrial


Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:


HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1539.1124, de fecha
9-nov-2016


CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:


<18.63


18.63-30.2


830.28-46.58


46.58-60.56


60.56-74.54


74.54-93.17


=>93.17


 


21,93


 


 


 


 


 


A


B


C


D


E


F


G


<99.36


99.36-161.


45161.45-248.3


9
248.39-322.91


322.91-397.42


397.42-496.78


=>496.78


 


137,66


 


 


 


 


 


A


B


C


D


E


F


G


El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:


Firma del técnico certificador:


Fecha 13/03/2017


Anexo II.


Anexo III.


Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.


Calificación energética del edificio.


Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.


Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.


Registro del Organo Territorial Competente:


Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.


ANEXO I


DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO


1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN


465,77


Imagen del edificio Plano de situación


2. ENVOLVENTE TÉRMICA


Cerramientos opacos


Nombre Tipo Modo de obtención


Superficie habitable (m²)


Superficie (m²)
Transmitancia


(W/m²K)


C07_Bloc_formigo_aillament_P Fachada 53,34 0,27 Usuario


C07_Bloc_formigo_aillament_P Fachada 16,45 0,27 Usuario


C08_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 11,51 0,62 Usuario


C09_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 27,99 0,33 Usuario


C10_Cubierta_plana_transitab Cubierta 79,27 0,45 Usuario


C12_Forjat_aillat_entre_plan Fachada 140,54 0,44 Usuario


C14_Losa_de_cimentacion Suelo 688,74 0,60 Usuario


C15_Losa_de_cimentacion Suelo 18,03 0,59 Usuario


C20_Mur_Formigo Fachada 9,25 3,33 Usuario


C20_Mur_Formigo Fachada 53,40 3,33 Usuario


C21_Mur_de_formigo_aillament Fachada 125,58 0,23 Usuario


C21_Mur_de_formigo_aillament Fachada 84,38 0,23 Usuario


C21_Mur_de_formigo_aillament Fachada 7,01 0,23 Usuario


C22_Mur_de_formigo_aillament Fachada 21,77 0,23 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 166,87 3,36 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 72,80 3,36 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 169,25 3,36 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 68,73 3,36 Usuario


C24_PANEL_FORMAWALL_Losa_mac Cubierta 702,03 0,47 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 138,26 0,15 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 73,25 0,15 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 134,14 0,15 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 73,25 0,15 Usuario
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Nombre Tipo
Modo de


obtención
transmitancia


Factor
Solar


Modo de obtención factor
solar


Huecos y lucernarios


Superficie
(m²)


Transmitancia
(W/m²K)


H01_Door Hueco 6,50 2,00 0,05 Usuario Usuario


H02_Door Hueco 1,60 2,25 0,06 Usuario Usuario


H02_Door Hueco 1,60 2,25 0,06 Usuario Usuario


H03_Window Hueco 26,40 2,50 0,39 Usuario Usuario


H04_Window Hueco 16,50 2,62 0,38 Usuario Usuario


H05_Window Hueco 2,18 2,77 0,37 Usuario Usuario


H06_Window Hueco 2,21 2,64 0,38 Usuario Usuario


H06_Window Hueco 4,42 2,64 0,38 Usuario Usuario


H07_Window Hueco 4,40 2,77 0,37 Usuario Usuario


H08_Window Hueco 1,95 3,01 0,35 Usuario Usuario


H09_Window Hueco 7,92 3,31 0,31 Usuario Usuario


3. INSTALACIONES TÉRMICAS


Generadores de calefacción


Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia


nominal (kW)
Rendimiento


Estacional (%)


EQ_sis_climat_multiz_ed_tercia
rio_1


Unidad exterior en
expansión directa


31,50 295,00 ElectricidadPeninsul
ar


Usuario


EQ_sis_climat_multiz_ed_tercia
rio_2


Unidad exterior en
expansión directa


25,00 295,00 ElectricidadPeninsul
ar


Usuario


TOTALES 56,50


Generadores de refrigeración


Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia


nominal (kW)
Rendimiento


Estacional  (%)


EQ_sis_climat_multiz_ed_tercia
rio_1


Unidad exterior en
expansión directa


28,00 378,00 ElectricidadPeninsul
ar


Usuario


EQ_sis_climat_multiz_ed_tercia
rio_2


Unidad exterior en
expansión directa


22,40 378,00 ElectricidadPeninsul
ar


Usuario


TOTALES 50,40


4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION


Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)


P02_E06_Despatx_p 14,00 3,00 250,00


P02_E08_Circulaci 24,00 6,00 73,33


P02_E09_Office 14,00 3,00 250,00


P02_E10_Banys 0,00 6,00 25,00


P02_E11_Despatx_D 14,00 3,00 250,00


P02_E14_Escales 0,00 6,00 25,00


P02_E15_Sala_de_C 14,00 3,00 250,00


P02_E18_Consulta 14,00 3,00 250,00


P02_E19_Bany_Adap 0,00 6,00 25,00


P02_E20_Bany_Adap 0,00 6,00 25,00


P02_E21_Despatx_C 14,00 3,00 250,00


P02_E22_Vestibul 0,00 6,00 25,00
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION


P02_E23_Sala_Poli 17,00 3,00 250,00


5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN


Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)


P01_E01_Planta_So 688,73 perfildeusuario


P02_E01_Magatzem 49,16 perfildeusuario


P02_E02__Espacio0 38,22 perfildeusuario


P02_E03_Digitalit 7,64 perfildeusuario


P02_E04_Magatzem 10,65 perfildeusuario


P02_E05_Passadis 10,70 perfildeusuario


P02_E06_Despatx_p 46,59 noresidencial-24h-alta


P02_E07_Desintect 21,82 perfildeusuario


P02_E08_Circulaci 89,01 residencial-24h-baja


P02_E09_Office 13,01 noresidencial-24h-alta


P02_E10_Banys 13,48 noresidencial-8h-baja


P02_E11_Despatx_D 30,06 noresidencial-24h-alta


P02_E12_Ascensor 5,26 perfildeusuario


P02_E13_Magatzem 7,25 perfildeusuario


P02_E14_Escales 13,88 noresidencial-8h-baja


P02_E15_Sala_de_C 30,06 noresidencial-24h-alta


P02_E16_Neteja 8,31 perfildeusuario


P02_E17__Espacio0 2,53 perfildeusuario


P02_E18_Consulta 30,60 noresidencial-24h-alta


P02_E19_Bany_Adap 5,78 noresidencial-8h-baja


P02_E20_Bany_Adap 6,27 noresidencial-8h-baja


P02_E21_Despatx_C 24,50 noresidencial-24h-alta


P02_E22_Vestibul 15,42 noresidencial-8h-baja


P02_E23_Sala_Poli 147,11 noresidencial-24h-alta


P03_E01_Arxiu_1 135,02 perfildeusuario


P03_E02_Arxiu_6 39,49 perfildeusuario


P03_E03_Distribui 8,35 perfildeusuario


P03_E04_Arxiu_2 131,50 perfildeusuario


P03_E05_V_I_ 18,54 perfildeusuario


P03_E06_Ascensor 4,53 perfildeusuario


P03_E07_Escales 11,57 perfildeusuario


P03_E08_Arxiu_3 145,20 perfildeusuario


P03_E09_Passadis 31,83 perfildeusuario


P03_E10_V_I_2 2,41 perfildeusuario


P03_E11_Arxiu_4 138,47 perfildeusuario


P03_E12_Arxiu_7 7,56 perfildeusuario


P03_E13_Arxiu_5 27,55 perfildeusuario


6. ENERGÍAS RENOVABLES


Térmica


Nombre


Demanda de ACS
cubierta (%)


Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)


Calefacción ACSRefrigeración


Sistema solar térmico - - - 0,00


TOTALES 0 00 0,00
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Eléctrica


Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)


Panel fotovoltaico 0,00


TOTALES 0
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES


INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES


CALEFACCIÓN ACS


REFRIGERACIÓN


La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.


3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN


La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.


DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN


10,66


4,69


0,00


A


B


-


ILUMINACIÓN


D


6,57


ANEXO II


CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO


Zona climática UsoD3 CertificacionVerificacionNuevo


<18.63


18.63-30.2


8
30.28-46.58


46.58-60.56


60.56-74.54


74.54-93.17


=>93.17


<48.90


48.90-79.4


6
79.46-122.24


122.24-158.92


158.92-195.59


195.59-244.49


=>244.49


<28.85


28.85-46.8


7
46.87-72.11


72.11-93.75


93.75-115.38


115.38-144.23


=>144.23


 


21,93


 


 


 


 


 


 


 


94,94


 


 


 


 


 


 


53,62
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A
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C
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E


F


G


A


B


C


D


E


F
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Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.


2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE


INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES


CALEFACCIÓN ACS


REFRIGERACIÓN


62,96


27,68


0,00


B


B


-


D


47,02


ILUMINACIÓN


<99.36


99.36-161.


45
161.45-248.


39
248.39-322.9


1322.91-397.42


397.42-496.78


=>496.78


 


137,66
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Emisiones CO2 por consumo eléctrico


Emisiones CO2 por combustibles fósiles 29,49 13737,23
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ANEXO III


RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 


DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA


Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )


CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL


18.63-30.2


830.28-46.58


46.58-60.56


60.56-74.54


74.54-93.17


=>93.17


<99.36


99.36-161.


45161.45-248.3


9
248.39-322.91


322.91-397.42


397.42-496.78


=>496.78


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A


B


C


D


E


F


G


A


B


C


D


E


F


G


CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES


<48.90


48.90-79.4


679.46-122.2


4
122.24-158.92


158.92-195.59


195.59-244.49


<28.85


28.85-46.8


746.87-72.11


72.11-93.75


93.75-115.38


115.38-144.23


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A


B


C


D


E


F


A


B


C


D


E


F


=>244.49 =>144.23  G G


ANÁLISIS TÉCNICO


Indicador


Calefacción


Valor


%


respecto


al


anterior


Refrigeración ACS Iluminación Total


Valor


%


respecto


al


anterior


Valor


%


respecto


al


anterior


Valor


%


respecto


al


anterior


Valor


%


respecto


al


anterior


<18.63


               


               


               


      


 


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que


solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico


certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  


 


Coste estimado de la medida


 


Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.


PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR


ANEXO IV


01/01/00Fecha de realización de la visita del técnico certificador


Fecha de generación del documento
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Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado


VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1


IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:


Arxiu Comarcal


Dirección C/RAVAL DEL CARME 131 - - - - -


Municipio borges Blanques, Les Código Postal 25400


LleidaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña


D3Zona climática Año construcción Posterior a 2013


Nombre del edificio


Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013


Referencia/s catastral/es ninguno


Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:


Vivienda


Unifamiliar


Bloque


Bloque completo


Vivienda individual


Terciario


Edificio completo


Local


Edificio de nueva construcción Edificio Existente 


DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:


Nombre y Apellidos 780868830CNIF/NIEGabriel Garriga Gòdia


Razón social -NIFGarriga Enginyers s.l.


Domicilio Marimunt 2 - - - 1 1


Municipio Código Postal 25005Lleida


Provincia Lleida Comunidad Autónoma Cataluña


e-mail: ggarriga@garriga-enginyers.c
om


Teléfono 973832295


Titulación habilitante según normativa vigente Enginyer Tècnic Industrial


Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:


HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1539.1124, de fecha
9-nov-2016


Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**


Consumo de energía primaria no renovable**


Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora


Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h


Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h


Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora


Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h


7,17


66,24


18,96


81,14


161,45


Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1


Ahorro mínimo


137,66


B Sí cumpleB


53,54 75,76


Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)29,33 0,00 Sí cumple
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Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h


**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE


Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B


Firma del técnico verificador


Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.


El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:


Registro del Organo Territorial Competente:


*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.


Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto


Fecha 13/03/2017
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.


ANEXO I


DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO


1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN


465,77


Imagen del edificio Plano de situación


2. ENVOLVENTE TÉRMICA


Cerramientos opacos


Nombre Tipo Modo de obtención


Superficie habitable (m²)


Superficie
(m²)


Transmitancia
(W/m²K)


C07_Bloc_formigo_aillament_P Fachada 53,34 0,27 Usuario


C07_Bloc_formigo_aillament_P Fachada 16,45 0,27 Usuario


C08_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 11,51 0,62 Usuario


C09_Cubierta_plana_no_transi Cubierta 27,99 0,33 Usuario


C10_Cubierta_plana_transitab Cubierta 79,27 0,45 Usuario


C12_Forjat_aillat_entre_plan Fachada 140,54 0,44 Usuario


C14_Losa_de_cimentacion Suelo 688,74 0,60 Usuario


C15_Losa_de_cimentacion Suelo 18,03 0,59 Usuario


C20_Mur_Formigo Fachada 9,25 3,33 Usuario


C20_Mur_Formigo Fachada 53,40 3,33 Usuario


C21_Mur_de_formigo_aillament Fachada 125,58 0,23 Usuario


C21_Mur_de_formigo_aillament Fachada 84,38 0,23 Usuario


C21_Mur_de_formigo_aillament Fachada 7,01 0,23 Usuario


C22_Mur_de_formigo_aillament Fachada 21,77 0,23 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 166,87 3,36 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 72,80 3,36 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 169,25 3,36 Usuario


C23_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 68,73 3,36 Usuario


C24_PANEL_FORMAWALL_Losa_mac Cubierta 702,03 0,47 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 138,26 0,15 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 73,25 0,15 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 134,14 0,15 Usuario


C33_pannel_FORMAWALL Fachada 73,25 0,15 Usuario
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Nombre Tipo
Modo de


obtención
transmitancia


Factor
Solar


Modo de obtención factor
solar


Huecos y lucernarios


Superficie
(m²)


Transmitancia
(W/m²K)


H01_Door Hueco 6,50 2,00 0,05 Usuario Usuario


H02_Door Hueco 1,60 2,25 0,06 Usuario Usuario


H02_Door Hueco 1,60 2,25 0,06 Usuario Usuario


H03_Window Hueco 26,40 2,50 0,39 Usuario Usuario


H04_Window Hueco 16,50 2,62 0,38 Usuario Usuario


H05_Window Hueco 2,18 2,77 0,37 Usuario Usuario


H06_Window Hueco 2,21 2,64 0,38 Usuario Usuario


H06_Window Hueco 4,42 2,64 0,38 Usuario Usuario


H07_Window Hueco 4,40 2,77 0,37 Usuario Usuario


H08_Window Hueco 1,95 3,01 0,35 Usuario Usuario


H09_Window Hueco 7,92 3,31 0,31 Usuario Usuario


3. INSTALACIONES TÉRMICAS


Generadores de calefacción


Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia


nominal (kW)
Rendimiento


Estacional (%)


EQ_sis_climat_multiz_ed_terciari
o_1


Unidad exterior en
expansión directa


31,50 295,00 ElectricidadPeninsula
r


Usuario


EQ_sis_climat_multiz_ed_terciari
o_2


Unidad exterior en
expansión directa


25,00 295,00 ElectricidadPeninsula
r


Usuario


Nombre Tipo Tipo energía


Generadores de refrigeración


Modo de obtención
Potencia


Nominal (kW)
Rendimiento


Estacional (%)


EQ_sis_climat_multiz_ed_terciari
o_1


Unidad exterior en
expansión directa


28,00 378,00 ElectricidadPeninsula
r


Usuario


EQ_sis_climat_multiz_ed_terciari
o_2


Unidad exterior en
expansión directa


22,40 378,00 ElectricidadPeninsula
r


Usuario


4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION


Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)


P02_E06_Despatx_p 14,00 3,00 250,00


P02_E08_Circulaci 24,00 6,00 73,33


P02_E09_Office 14,00 3,00 250,00


P02_E10_Banys 0,00 6,00 25,00


P02_E11_Despatx_D 14,00 3,00 250,00


P02_E14_Escales 0,00 6,00 25,00


P02_E15_Sala_de_C 14,00 3,00 250,00


P02_E18_Consulta 14,00 3,00 250,00


P02_E19_Bany_Adap 0,00 6,00 25,00


P02_E20_Bany_Adap 0,00 6,00 25,00


P02_E21_Despatx_C 14,00 3,00 250,00


P02_E22_Vestibul 0,00 6,00 25,00


P02_E23_Sala_Poli 17,00 3,00 250,00
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN


Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)


P01_E01_Planta_So 688,73 perfildeusuario


P02_E01_Magatzem 49,16 perfildeusuario


P02_E02__Espacio0 38,22 perfildeusuario


P02_E03_Digitalit 7,64 perfildeusuario


P02_E04_Magatzem 10,65 perfildeusuario


P02_E05_Passadis 10,70 perfildeusuario


P02_E06_Despatx_p 46,59 noresidencial-24h-alta


P02_E07_Desintect 21,82 perfildeusuario


P02_E08_Circulaci 89,01 residencial-24h-baja


P02_E09_Office 13,01 noresidencial-24h-alta


P02_E10_Banys 13,48 noresidencial-8h-baja


P02_E11_Despatx_D 30,06 noresidencial-24h-alta


P02_E12_Ascensor 5,26 perfildeusuario


P02_E13_Magatzem 7,25 perfildeusuario


P02_E14_Escales 13,88 noresidencial-8h-baja


P02_E15_Sala_de_C 30,06 noresidencial-24h-alta


P02_E16_Neteja 8,31 perfildeusuario


P02_E17__Espacio0 2,53 perfildeusuario


P02_E18_Consulta 30,60 noresidencial-24h-alta


P02_E19_Bany_Adap 5,78 noresidencial-8h-baja


P02_E20_Bany_Adap 6,27 noresidencial-8h-baja


P02_E21_Despatx_C 24,50 noresidencial-24h-alta


P02_E22_Vestibul 15,42 noresidencial-8h-baja


P02_E23_Sala_Poli 147,11 noresidencial-24h-alta


P03_E01_Arxiu_1 135,02 perfildeusuario


P03_E02_Arxiu_6 39,49 perfildeusuario


P03_E03_Distribui 8,35 perfildeusuario


P03_E04_Arxiu_2 131,50 perfildeusuario


P03_E05_V_I_ 18,54 perfildeusuario


P03_E06_Ascensor 4,53 perfildeusuario


P03_E07_Escales 11,57 perfildeusuario


P03_E08_Arxiu_3 145,20 perfildeusuario


P03_E09_Passadis 31,83 perfildeusuario


P03_E10_V_I_2 2,41 perfildeusuario


P03_E11_Arxiu_4 138,47 perfildeusuario


P03_E12_Arxiu_7 7,56 perfildeusuario


P03_E13_Arxiu_5 27,55 perfildeusuario
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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 


 


 


Es redacta aquest document amb la finalitat de descriure les instal.lacions a executar 


a l’edifici de nova cosntrucció destinat a arxiu comarcal de Les Garrigues, el qual  


estarà emplaçat al Raval del Carme, núm. 131 de la localitat de Les Borges Blanques. 


 


 


 


2. TITULAR. 


 


 


El Peticionari del present Projecte serà el titular de les instal.lacions, les seves dades 


es relacionen a continuació: 


 


 


Raó Social  AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


Domicili  C. del Carme, núm. 21 25400 LES BORGES BLANQUES 


N.I.F. P2507000D 


 


 


 


3. EMPLAÇAMENT. 


 


Tal i com s’ha esmentat en el primer capitol de la presnet memòria el edifici objecte 


del present projecte serà de nova construcció i es destinarà a arxiu comarcal,  estant 


emplaçat al Raval del Carme, núm. 131 de la localitat de Les Borges Blanques 


(Lleida). 
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4. RELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PROJECTADES 


 


 


Es dotarà a l’edifici projectat de les següents instal·lacions: 


 


- Instal.lació de sanejament, aigües residuals i pluvials. 


- Instal·lació de fontaneria. 


- Instal·lació de ventilació. 


- Instal·lació de climatització  


- Instal·lació elèctrica. 


- Instal·lació enllumenat. 


- Instal·lació de protecció contra incendis. 


- Instal·lacions de comunicacions 


- Instal.lacion de seguretat intrussisme. 


- Justificació instal.lació de parallamps 


 


En el disseny de cadascuna de les instal·lacions s’ha tingut en compte les 


reglamentacions vigents que hi són d’aplicació. 
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5. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXEGÈNCIA BASICA HE1 


5.1. RESULTATS DEL CÀLCUL DEMANDA ENERGÈTICA. 


5.1.1. Percentatge d'estalvi de la demanda energètica respecte a l'edifici de 


referència. 


 


 


%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (69.2 - 48.0) / 69.2 = 30.6 %  %AD,exigido = 25.0 % 
  


donde: 


%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 


%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de 
referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 3 y Baja carga de las fuentes internas del edificio, 
(tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 


DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las 
demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 


DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas 
condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB 
HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  


  


 


 
 


5.2. RESUM DEL CÀLCUL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA. 


 


 


La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción 
y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 


Zonas habitables Su 
(m²) 


Horario de uso, 
Carga interna 


CFI 
(W/m²) 


DG,obj DG,ref 
%AD (kWh 


/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 


(kWh 
/año) 


(kWh/ 
(m²·a)) 


Administració 376.46 8 h, Baja 2.4 20204.7 53.7 29098.4 77.3 30.6 


Circulació i banys 44.05 8 h, Baja 2.4 - - - -   


  420.51   2.4 20204.7 48.0 29098.4 69.2 30.6  
donde: 


Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 


CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes internas, 
repercutida sobre la superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible 
debida a la ocupación, carga debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de las zonas ponderadas 
por la fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación a la superficie útil total del edificio. W/m². 


%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 


DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma ponderada de las 
demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 


DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones 
de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 
'Condiciones de aceptación de programas alternativos a LIDER/CALENER'.  


  


Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 2.4 W/m²), la carga de las fuentes 
internas del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta 
respecto al edificio de referencia es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 
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5.3. RESULTATS MENSUALS. 
 


5.3.1. Balanç energètic anual de l’edifici. 


 


 


La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida 
o ganada por transmisión térmica al exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), 
la energía involucrada en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación (Qve), 
la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o almacenado en la masa 
térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 


Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de proyecto y al 
edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la definición del edificio de 
referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a 
LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica 
muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, 
situadas a la derecha de los valores correspondientes al edificio objeto. 


 


 QH 


 QC 


 Qedif 


 
Qint,


s 


 Qsol 


 
Qtr,o


p 


 Qtr,w 


 
Qtr,a


c 


 Qve 
 


 
En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance energético 
del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance energético de cada una de las zonas 
térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio. 


El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y 
negativos para la energía extraída. 


  
Ene 
(kWh) 


Feb 
(kWh) 


Mar 
(kWh) 


Abr 
(kWh) 


May 
(kWh) 


Jun 
(kWh) 


Jul 
(kWh) 


Ago 
(kWh) 


Sep 
(kWh) 


Oct 
(kWh) 


Nov 
(kWh) 


Dic 
(kWh) 


Año 


  
(kWh 
/año) 


(kWh/ 
(m²·a)) 


Balance energético anual del edificio. 


Qtr,op 
664.9 768.5 902.1 763.5 1381.3 1321.2 1547.5 1273.2 782.9 637.8 549.7 529.9 


-18260.7 -43.4 
-2368.0 -2292.0 -2574.5 -2765.6 -1995.0 -2099.6 -2278.7 -2434.7 -2664.9 -2605.0 -2700.0 -2605.2 


Qtr,w 
23.5 27.2 34.3 32.2 84.8 122.9 191.1 162.0 82.8 32.8 21.1 19.5 


-8068.2 -19.2 
-1102.6 -947.2 -949.6 -822.1 -612.7 -429.9 -409.7 -414.1 -517.4 -665.0 -933.5 -1098.8 


Qtr,ac 
2529.3 2104.2 2013.5 1463.4 1295.6 554.8 387.4 307.2 468.9 988.4 1793.7 2352.6 


    
-2529.3 -2104.2 -2013.5 -1463.4 -1295.6 -554.8 -387.4 -307.2 -468.9 -988.4 -1793.7 -2352.6 


700.0 808.2 947.1 803.2 1438.8 1364.8 1606.9 1319.8 817.4 666.6 577.1 557.0 -20499.2 -48.7 
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Ene 
(kWh) 


Feb 
(kWh) 


Mar 
(kWh) 


Abr 
(kWh) 


May 
(kWh) 


Jun 
(kWh) 


Jul 
(kWh) 


Ago 
(kWh) 


Sep 
(kWh) 


Oct 
(kWh) 


Nov 
(kWh) 


Dic 
(kWh) 


Año 


  
(kWh 
/año) 


(kWh/ 
(m²·a)) 


Qve -2724.0 -2555.9 -2854.4 -3027.0 -2226.2 -2205.0 -2366.7 -2564.5 -2807.4 -2836.9 -2991.0 -2947.1 


Qint,s 
772.0 686.3 772.0 714.9 772.0 743.5 743.5 772.0 714.9 772.0 743.5 743.5 


8910.0 21.2 
-3.5 -3.1 -3.5 -3.2 -3.5 -3.3 -3.3 -3.5 -3.2 -3.5 -3.3 -3.3 


Qsol 
879.4 1318.1 1836.6 2069.2 2489.0 2608.9 2805.7 2635.6 2230.4 1602.9 1021.0 907.0 


22303.2 53.0 
-5.0 -7.0 -8.8 -9.1 -10.2 -9.8 -10.6 -10.7 -10.1 -8.1 -5.6 -5.6 


Qedif -593.6 -614.2 -590.5 669.6 -2327.1 -1108.5 -953.2 280.9 1857.3 1654.2 1275.2 449.9     


QH 3756.8 2811.0 2489.1 1574.4 1008.9 23.4 -- -- -- 752.1 2445.9 3453.2 18314.7 43.6 


QC -- -- -- -- -- -328.5 -872.6 -1016.1 -482.7 -- -- -- -2700.0 -6.4 


QHC 3756.8 2811.0 2489.1 1574.4 1008.9 352.0 872.6 1016.1 482.7 752.1 2445.9 3453.2 21014.7 50.0  
donde: 


Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 


Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 


Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 


Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 


Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 


Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 


Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica del edificio, 
kWh/(m²·año). 


QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 


QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 


QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
  


 
 


5.3.2. Demanda energètica mensual de calefacció i refrigeració. 


 


 


Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las 
necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes 
gráficos: 


Energía (kWh/mes) 


 


Potencia (kW) 


  
  


A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie acondicionada 
de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los que se necesita aporte 
energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma 
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superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida mediante la ponderación de la 
energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 


Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²) 


 


Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²) 


  
  


La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte energético de 
calefacción y refrigeración: 


  
Nº 


activ. 


Nº días 
activos 


(d) 


Nº horas 
activas 


(h) 


Nº horas por 
activ. 


(h) 


Potencia 
típica 
(W/m²) 


Demanda típica por día 
activo 


(kWh/m²) 


Calefacción 208 208 1568 7 27.78 0.2094 


Refrigeración 84 84 545 6 11.78 0.0764  
  


 


 
 


5.3.3. Evolució de la temperatura. 


 


 


La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de proyecto se muestra en las 
siguientes gráficas, que muestran la evolución de las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a 
la temperatura exterior media diaria, en cada zona: 


Administració 
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Arxiu i Magatzems 


 
  


Circulació i banys 


 
  


 


 
 


5.3.4. Resultats numèrics del balanç energètic per zona i mes. 


 


 


En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor 
interno total y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de 
cálculo del edificio. 


El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona de cálculo, y 
negativos para la energía extraída. 


Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a la pérdida 
directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros, conforme al método de 
cálculo utilizado. 


Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada zona de cálculo, de 
balance anual nulo. 


  
Ene 
(kWh) 


Feb 
(kWh) 


Mar 
(kWh) 


Abr 
(kWh) 


May 
(kWh) 


Jun 
(kWh) 


Jul 
(kWh) 


Ago 
(kWh) 


Sep 
(kWh) 


Oct 
(kWh) 


Nov 
(kWh) 


Dic 
(kWh) 


Año 


  
(kWh 
/año) 


(kWh/ 
(m²·a)) 


Administració (Af = 376.46 m²; V = 1097.02 m³; Atot = 1483.29 m²; Cm = 70649.887 kJ/K; Am = 732.68 m²) 


Qtr,op 
-- -- 1.0 3.1 23.2 51.0 90.0 78.2 37.4 6.9 1.0 0.5 


-4734.6 -12.6 
-650.6 -552.7 -547.4 -461.9 -345.6 -228.3 -212.2 -212.3 -272.0 -365.8 -535.0 -642.9 


Qtr,w 
-- -- 1.1 3.6 29.5 66.0 121.6 105.1 49.2 7.9 1.3 0.6 


-6744.5 -17.9 
-939.5 -795.3 -785.0 -656.5 -490.8 -313.7 -287.4 -285.1 -372.0 -514.4 -765.8 -925.2 


Qtr,ac 
-- -- -- -- -- 12.8 58.0 67.6 33.3 -- -- -- 


-14213.3 -37.8 
-2291.6 -1896.3 -1810.9 -1310.0 -1150.9 -466.2 -273.2 -192.2 -369.6 -876.3 -1618.1 -2129.6 
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Ene 
(kWh) 


Feb 
(kWh) 


Mar 
(kWh) 


Abr 
(kWh) 


May 
(kWh) 


Jun 
(kWh) 


Jul 
(kWh) 


Ago 
(kWh) 


Sep 
(kWh) 


Oct 
(kWh) 


Nov 
(kWh) 


Dic 
(kWh) 


Año 


  
(kWh 
/año) 


(kWh/ 
(m²·a)) 


Qve 
-- -- 0.0 0.1 4.9 31.1 78.7 68.5 35.9 0.7 0.0 -- 


-6543.5 -17.4 
-981.0 -782.4 -770.4 -619.3 -499.7 -234.2 -185.8 -213.2 -283.8 -487.8 -761.3 -944.5 


Qint,s 
691.2 614.4 691.2 640.0 691.2 665.6 665.6 691.2 640.0 691.2 665.6 665.6 


7976.2 21.2 
-3.1 -2.8 -3.1 -2.9 -3.1 -3.0 -3.0 -3.1 -2.9 -3.1 -3.0 -3.0 


Qsol 
459.2 624.2 774.3 784.7 862.8 806.2 873.8 908.2 878.8 723.5 510.8 517.7 


8645.0 23.0 
-4.2 -5.7 -7.0 -7.1 -7.8 -7.3 -7.9 -8.2 -8.0 -6.6 -4.6 -4.7 


Qedif -37.1 -14.4 -32.7 51.9 -122.4 -74.7 -45.8 11.5 116.4 71.6 63.3 12.3     


QH 3756.8 2811.0 2489.1 1574.4 1008.9 23.4 -- -- -- 752.1 2445.9 3453.2 18314.7 48.7 


QC -- -- -- -- -- -328.5 -872.6 -1016.1 -482.7 -- -- -- -2700.0 -7.2 


QHC 3756.8 2811.0 2489.1 1574.4 1008.9 352.0 872.6 1016.1 482.7 752.1 2445.9 3453.2 21014.7 55.8 


    


    


Arxiu i Magatzems (Af = 1398.85 m²; V = 4761.59 m³; Atot = 4624.56 m²; Cm = 815276.081 kJ/K; Am = 3295.50 m²) 


Qtr,op 
664.8 768.1 898.5 757.5 1347.4 1252.5 1431.5 1173.9 734.9 627.0 547.7 528.8 


-12361.5 -8.8 
-1576.7 -1614.4 -1898.7 -2187.4 -1561.4 -1801.4 -1997.5 -2151.6 -2307.7 -2140.0 -2038.7 -1818.4 


Qtr,w 
23.4 27.0 31.7 26.9 47.9 44.5 51.0 41.8 26.1 22.3 19.3 18.6 


-450.4 -0.3 
-56.5 -57.8 -68.1 -79.0 -56.4 -65.0 -72.0 -77.6 -83.2 -77.1 -72.9 -65.1 


Qtr,ac 
2127.7 1793.1 1724.3 1267.1 1143.3 505.6 315.1 231.6 411.0 874.9 1524.3 1983.2 


13862.2 9.9 
-- -- -- -- -- -- -16.0 -15.0 -8.2 -- -- -- 


Qve 
700.0 808.2 946.7 802.8 1432.8 1330.6 1523.6 1248.2 779.7 665.5 577.1 557.0 


-13465.0 -9.6 
-1689.1 -1728.2 -2035.3 -2361.7 -1686.6 -1942.7 -2154.1 -2318.8 -2487.5 -2305.3 -2180.6 -1947.4 


Qsol 
351.1 598.8 949.4 1173.0 1502.1 1692.2 1812.7 1603.2 1226.6 773.0 433.2 310.9 


12414.6 8.9 
-0.3 -0.6 -0.9 -1.1 -1.4 -1.6 -1.7 -1.5 -1.1 -0.7 -0.4 -0.3 


Qedif -544.4 -594.2 -547.6 601.7 -2167.7 -1014.9 -892.6 265.9 1709.6 1560.4 1191.1 432.6     


    


    


Circulació i banys (Af = 44.05 m²; V = 131.51 m³; Atot = 289.60 m²; Cm = 16874.913 kJ/K; Am = 180.09 m²) 


Qtr,op 
0.1 0.5 2.6 2.9 10.8 17.7 25.9 21.1 10.7 4.0 1.0 0.6 


-1164.6 -26.4 
-140.7 -124.9 -128.5 -116.2 -88.0 -69.9 -69.0 -70.8 -85.1 -99.3 -126.3 -143.8 


Qtr,w 
0.1 0.2 1.6 1.8 7.4 12.4 18.6 15.1 7.5 2.6 0.6 0.3 


-873.3 -19.8 
-106.6 -94.1 -96.5 -86.6 -65.5 -51.2 -50.3 -51.4 -62.2 -73.5 -94.8 -108.5 


Qtr,ac 
401.6 311.1 289.1 196.2 152.3 36.5 14.2 8.0 24.6 113.4 269.4 369.4 


351.1 8.0 
-237.7 -207.9 -202.5 -153.4 -144.7 -88.6 -98.2 -100.0 -91.0 -112.1 -175.6 -223.1 


Qve 
-- -- 0.4 0.3 1.1 3.1 4.7 3.1 1.8 0.4 0.1 -- 


-490.7 -11.1 
-53.8 -45.4 -48.7 -46.0 -40.0 -28.1 -26.8 -32.5 -36.1 -43.8 -49.2 -55.2 


Qint,s 
80.9 71.9 80.9 74.9 80.9 77.9 77.9 80.9 74.9 80.9 77.9 77.9 


933.8 21.2 
-0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 


Qsol 
69.1 95.2 113.0 111.5 124.1 110.4 119.2 124.2 125.0 106.4 77.0 78.4 


1243.6 28.2 
-0.5 -0.7 -0.9 -0.9 -1.0 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -0.8 -0.6 -0.6 


Qedif -12.1 -5.6 -10.2 15.9 -37.1 -18.8 -14.9 3.6 31.3 22.2 20.8 5.0      
donde: 


Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 


V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 


Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 


Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 (método detallado), kJ/K. 


Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 


Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 


Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en contacto con el exterior, 
kWh/(m²·año). 


Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 


Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 


Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 


Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 


Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa térmica de la zona, 
kWh/(m²·año). 
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QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 


QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 


QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).  
 


 


 


5.4. MODEL DE CÀLCULO DE L’EDIFICI. 
 


5.4.1. Zonificació climàtica 


 


 


El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Les Borges Blanques (provincia de Lleida), con una 
altura sobre el nivel del mar de 304 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática 
D3. La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda 
energética, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero 
MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 


 


 


 
 


5.4.2. Zonificació de l’edifici, perfil d’ús i nivell d’acondicionament. 
 


5.4.2.1. Agrupacions de recintes. 


 


 


Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del 
edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme 
a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones 
interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación. 


  
S 


(m²) 
V 


(m³) bve 
renh 
(1/h) 


ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 


ΣQequip 
(kWh 
/año) 


ΣQilum 
(kWh 
/año) 


Tª calef. 
media 


(°C) 


Tª refrig. 
media 


(°C) 
  


Administració (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 


Office 11.62 33.87 1.00 0.80 58.2 43.7 145.5 20.0 25.0   


Sala Polivalent 132.92 387.35 1.00 0.80 665.7 499.3 1664.2 20.0 25.0   


Despatx personal tècnic 42.32 123.31 1.00 0.80 211.9 158.9 529.8 20.0 25.0   


Despatx Direcció 27.04 78.79 1.00 0.80 135.4 101.5 338.5 20.0 25.0   


Sala de Consulta 27.04 78.78 1.00 0.80 135.4 101.6 338.5 20.0 25.0   


Consulta 2 27.09 78.93 1.00 0.80 135.6 101.7 339.1 20.0 25.0   


Despatx CEG 21.19 61.75 1.00 0.80 106.1 79.6 265.3 20.0 25.0   


Circulació 87.24 254.22 1.00 0.80 436.9 327.7 1092.3 20.0 25.0   


  376.46 1097.02 1.00 0.80/0.229* 1885.3 1414.0 4713.2 20.0 25.0   
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Arxiu i Magatzems (Zona no habitable) 


Planta Soterrani 650.70 2197.71 1.00 0.80 -- -- -- 


Oscilación libre 


  


Magatzem - recepció 42.85 126.56 1.00 0.80 -- -- --   


Desintectació 15.39 44.83 1.00 0.80 -- -- --   


Magatzem 8.96 26.12 1.00 0.80 -- -- --   


Digitalització 5.68 16.54 1.00 0.80 -- -- --   


Magatzem Material 5.77 16.80 1.00 0.80 -- -- --   


Neteja 5.97 17.39 1.00 0.80 -- -- --   


Passadís 1 10.02 29.21 1.00 0.80 -- -- --   


Ascensor 3.27 10.57 1.00 0.80 -- -- --   


Arxiu 1 129.35 452.72 1.00 0.80 -- -- --   


Arxiu 2 123.71 433.00 1.00 0.80 -- -- --   


Arxiu 3 139.34 487.68 1.00 0.80 -- -- --   


Arxiu 4 129.52 453.31 1.00 0.80 -- -- --   


Arxiu 5 23.10 80.86 1.00 0.80 -- -- --   


Arxiu 6 33.96 118.88 1.00 0.80 -- -- --   


Arxiu 7 6.53 22.84 1.00 0.80 -- -- --   


Passadís 25.91 90.70 1.00 0.80 -- -- --   


Distribuidor 6.44 22.55 1.00 0.80 -- -- --   


V.I. 15.36 53.77 1.00 0.80 -- -- --   


Escales 11.35 39.73 1.00 0.80 -- -- --   


Ascensor 3.95 13.81 1.00 0.80 -- -- --   


V.I.2 1.72 6.01 1.00 0.80 -- -- --   


  1398.85 4761.59 1.00 0.80 0.0 0.0 0.0       


    


    


Circulació i banys (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 


Banys 11.28 32.86 1.00 0.80 56.5 42.4 141.2 -- --   


Bany Adap. 1 4.89 14.24 1.00 0.80 24.5 18.3 61.2 -- --   


Bany Adap. 2 5.10 14.86 1.00 0.80 25.5 19.2 63.8 -- --   


Escales 10.00 32.29 1.00 0.80 50.1 37.6 125.2 -- --   


Vestíbul accés 12.79 37.26 1.00 0.80 64.1 48.0 160.1 -- --   


  44.05 131.51 1.00 0.80/0.229* 220.6 165.4 551.5 0.0 0.0    
donde: 


S: Superficie útil interior del recinto, m². 


V: Volumen interior neto del recinto, m³. 


bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de 
calor, el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de 


recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hru), donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción 
del caudal de aire total que circula a través del recuperador. 


renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 


*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas. 


Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado 
y a su superficie, kWh/año. 


Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado 
y a su superficie, kWh/año. 


Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su 
superficie, kWh/año. 


Tª 
calef. 
media: 


Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 


Tª 
refrig. 
media: 


Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
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5.4.2.2. Perfils d’ús utilizats. 


 


 


Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del Apéndice C de CTE DB HE 1, son los siguientes: 


   
Distribución horaria   


1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h   


Perfil: Baja, 8 h (uso no residencial)   


Temp. Consigna Alta (°C) 


Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   


Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   


Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   


Temp. Consigna Baja (°C) 


Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   


Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   


Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   


Ocupación sensible (W/m²) 


Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Iluminación (%) 


Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Equipos (W/m²) 


Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Ventilación (%) 


Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   


Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
  


 


 
 


5.4.3. Descripció geomètrica i constructiva del model de càlcul. 
 


5.4.3.1. Composició constructiva. Elements constructius pesats. 


 


 


La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos pesados que forman la envolvente térmica 
de las zonas habitables del edificio (-8.1 kWh/(m²·año)) supone el 25.1% de la transmisión térmica total a través de 
dicha envolvente (-32.1 kWh/(m²·año)). 


  Tipo S 
(m²) 


 
(kJ/ 


(m²·K)) 


U 
(W/ 


(m²·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


 I. 
(°) 


O. 
(°) Fsh,o 


Qsol 
(kWh 
/año) 


Administració 


Mur de formigó + aillament + Pladur  53.89 23.86 0.23 -690.0 0.4 V NE(54.65) 1.00 67.7 


Bloc de formigó amb aillament  30.90 16.86 0.27 -357.6 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 
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  Tipo S 
(m²) 


 
(kJ/ 


(m²·K)) 


U 
(W/ 


(m²·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


 I. 
(°) 


O. 
(°) Fsh,o 


Qsol 
(kWh 
/año) 


Tabique PYL 78/600(48) LM  14.41 22.83 0.55 -102.8 Hacia 'Circulació i banys' 


Mampara de vidre  264.44 28.48               


Forjat aillat entre plantes  360.54 123.83 0.43 -6519.4 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Forjat aillat entre plantes  361.71 16.87 0.27 -4030.8 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Mur de formigó + aillament + Pladur  5.83 23.86 0.23 -74.6 0.4 V NO(-35.39) 0.57 2.7 


Mur de formigó + aillament + Pladur  28.48 23.86 0.23 -364.7 0.4 V SO(-125.34) 0.49 39.5 


Bloc formigó + aillament + Pladur  44.30 16.86 0.27 -651.5 0.4 V SE(144.66) 0.79 121.4 


Tabique PYL 78/600(48) LM  8.70 13.22 0.56 -62.6 Hacia 'Circulació i banys' 


Tabique PYL 78/600(48) LM  61.06 13.22               


Losa de cimentación  13.23 230.53 0.42 -306.4           


Mur de formigó + aillament + Pladur  12.35 23.86 0.23 -158.0 0.4 V SO(-125.35) 0.30 10.5 


Tabique PYL 78/600(48) LM  30.68 13.22 0.56 -743.5 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Mur de formigó + aillament + Pladur  9.07 23.86 0.23 -116.1 0.4 V SO(-125.35) 0.29 7.5 


Mur de formigó + aillament + Pladur  4.53 23.86 0.23 -58.0 0.4 V SO(-125.35) 0.29 3.7 


Mampara de vidre  24.23 28.48 1.98 -621.0 Hacia 'Circulació i banys' 


Tabique de una hoja, con revestimiento  32.69 57.97 2.10 -890.6 Hacia 'Circulació i banys' 


Mampara de vidre  31.16 11.25               


Bloc de formigó amb aillament  14.88 16.86 0.27 -51.2 Hacia 'Circulació i banys' 


Bloc de formigó amb aillament  9.82 16.86 0.27 -141.8           


Mampara de vidre  5.79 37.62 1.96 -147.1 Hacia 'Circulació i banys' 


Mampara de vidre  3.54 28.48 1.98 -305.7 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


          -2561.1 -13832.5* 253.1 


    


    


Arxiu i Magatzems 


Muro de sótano con impermeabilización exterior  418.36 322.59 0.77 -3906.5           


Losa de cimentación  650.71 280.97 0.22 -1696.6           


Forjat aillat entre plantes  33.77 130.51 0.44 -178.2           


Forjat aillat entre plantes  101.14 130.65               


Forjat aillat entre plantes  360.54 130.65 0.43 6519.4 Desde 'Administració' 


Forjat aillat entre plantes  44.05 130.65 0.43 564.4 Desde 'Circulació i banys' 


Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 


 13.89 318.52 0.45 -76.1 0.6 H   0.38 64.1 


Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 


 54.52 318.52 0.45 -298.7 0.6 H   0.44 294.0 


Mur de formigó + aillament + Pladur  52.25 23.86 0.23 -148.9 0.4 V NE(54.65) 1.00 65.7 


Mur Formigo  19.05 299.75 3.33 -769.3 0.4 V NO(-35.35) 1.00 221.1 


Bloc formigó + aillament + Pladur  13.86 16.86 0.27 -45.4 0.4 V SO(-125.37) 0.31 14.1 


Bloc de formigó amb aillament  35.96 119.22               


Bloc de formigó amb aillament  35.95 16.86               


Forjat aillat entre plantes  101.14 123.83               


Forjat aillat entre plantes  67.09 16.87               


Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa 
maciza) 


 24.25 16.79 0.33 -98.3 0.6 H   0.61 135.5 


Bloc de formigó amb aillament  30.90 119.22 0.27 357.6 Desde 'Administració' 


Bloc de formigó amb aillament  23.72 119.22 0.27 -76.2           
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  Tipo S 
(m²) 


 
(kJ/ 


(m²·K)) 


U 
(W/ 


(m²·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


 I. 
(°) 


O. 
(°) Fsh,o 


Qsol 
(kWh 
/año) 


Tabique PYL 78/600(48) LM  30.68 13.22 0.56 743.5 Desde 'Administració' 


Tabique PYL 78/600(48) LM  59.70 13.22               


Mur de formigó + aillament + Pladur  7.79 23.86 0.23 -22.2 0.4 V SO(-125.35) 0.40 9.0 


Bloc de formigó amb aillament  16.35 16.86 0.27 133.0 Desde 'Circulació i banys' 


Tabique PYL 78/600(48) LM  6.46 22.83 0.55 109.1 Desde 'Circulació i banys' 


Bloc de formigó amb aillament  1.67 16.86 0.27 -5.4           


Mampara de vidre  3.54 28.48 1.98 305.7 Desde 'Administració' 


Bloc de formigó amb aillament  12.39 124.62 0.27 100.8 Desde 'Circulació i banys' 


Bloc de formigó  6.46 83.10 2.10 416.4 Desde 'Circulació i banys' 


pannel FORMAWALL  48.68 25.95 0.15 -88.6 0.4 V NO(-35.35) 1.00 25.5 


pannel FORMAWALL  59.81 25.95 0.15 -108.8 0.4 V SO(-125.35) 1.00 108.5 


Bloc de formigó  767.42 95.47               


Forjat aillat entre plantes  67.09 121.43               


Forjat aillat entre plantes  361.71 121.43 0.27 4030.8 Desde 'Administració' 


Forjat aillat entre plantes  127.75 123.83 0.44 -686.7 0.6 H   0.13 206.6 


PANEL FORMAWALL (Losa maciza)  650.25 327.15 0.47 -3680.3 0.6 H   1.00 8263.1 


pannel FORMAWALL  56.62 25.95 0.15 -103.0 0.4 V SO(-125.35) 1.00 102.8 


Forjat aillat entre plantes  31.81 121.43 0.27 251.1 Desde 'Circulació i banys' 


Forjat aillat entre plantes  0.71 123.83 0.43 -3.7           


pannel FORMAWALL  41.16 25.95 0.15 -74.9 0.4 V SE(144.66) 1.00 79.3 


pannel FORMAWALL  7.52 25.95 0.15 -13.7 0.4 V SE(144.64) 1.00 14.5 


pannel FORMAWALL  78.88 25.95 0.15 -143.5 0.4 V NE(54.65) 1.00 63.3 


pannel FORMAWALL  15.52 25.95 0.15 -28.2 0.4 V SE(144.66) 1.00 29.9 


pannel FORMAWALL  15.52 25.95 0.15 -28.2 0.4 V NO(-35.35) 1.00 8.1 


pannel FORMAWALL  41.66 25.95 0.15 -75.8 0.4 V NE(54.65) 1.00 33.4 


Forjat aillat entre plantes  9.97 123.83 0.43 127.7 Desde 'Circulació i banys' 


          -12357.0 +13659.5* 9738.4 


    


    


Circulació i banys 


Mur de formigó + aillament + Pladur  11.33 33.29 0.23 -112.4 0.4 V NE(54.65) 1.00 14.2 


Bloc de formigó amb aillament  12.39 16.85 0.27 -100.8 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Tabique PYL 78/600(48) LM  6.46 13.26 0.55 -109.1 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Tabique PYL 78/600(48) LM  14.41 13.26 0.55 102.8 Desde 'Administració' 


Mampara de vidre  5.79 28.99 1.96 147.1 Desde 'Administració' 


Forjat aillat entre plantes  44.05 123.83 0.43 -564.4 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Forjat aillat entre plantes  31.81 16.87 0.27 -251.1 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Mur de formigó + aillament + Pladur  7.55 33.29 0.23 -75.0 0.4 V NE(54.65) 1.00 9.5 


Tabique de una hoja, con revestimiento  32.69 50.30 2.10 890.6 Desde 'Administració' 


Tabique de una hoja, con revestimiento  15.11 58.89               


Bloc de formigó amb aillament  16.35 119.22 0.27 -133.0 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Bloc de formigó amb aillament  14.88 119.22 0.27 51.2 Desde 'Administració' 


Bloc de formigó  6.46 83.10 2.10 -416.4 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Bloc de formigó  6.51 83.10 2.10 -577.6           


Forjat aillat entre plantes  9.97 130.65 0.43 -127.7 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Mur de formigó + aillament + Pladur  6.64 23.86 0.23 -65.9 0.4 V SO(-125.35) 0.29 5.5 
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  Tipo S 
(m²) 


 
(kJ/ 


(m²·K)) 


U 
(W/ 


(m²·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


 I. 
(°) 


O. 
(°) Fsh,o 


Qsol 
(kWh 
/año) 


Tabique PYL 78/600(48) LM  8.70 13.22 0.56 62.6 Desde 'Administració' 


Mampara de vidre  24.23 28.48 1.98 621.0 Desde 'Administració' 


          -830.9 +172.9* 29.2  
donde: 


S: Superficie del elemento. 


: Capacidad calorífica por superficie del elemento. 


U: Transmitancia térmica del elemento. 


Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 


*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 


: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. 


I.: Inclinación de la superficie (elevación). 


O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 


Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 


Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  


 


 
 


5.4.3.2. Composició constructiva. Elements constructius lleugers. 


 


 


La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos ligeros que forman la envolvente térmica 
de las zonas habitables del edificio (-18.1 kWh/(m²·año)) supone el 56.4% de la transmisión térmica total a través de 
dicha envolvente (-32.1 kWh/(m²·año)). 


  Tipo S 
(m²) 


Ug 
(W/ 


(m²·K)) 


FF 
(%) 


Uf 
(W/ 


(m²·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


ggl  I. 
(°) 


O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 


Qsol 
(kWh 
/año) 


Administració                           


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 1.95 2.40 0.18 5.70 -323.4 0.40 0.6 V NE(54.65) 1.00 1.00 426.9 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 2.19 2.40 0.11 5.70 -333.6 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.81 0.75 543.4 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 0.56 2.40 0.07 5.70 -80.7 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.56 0.91 120.8 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 0.56 2.40 0.07 5.70 -80.7 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.56 0.91 120.9 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 0.56 2.40 0.07 5.70 -80.7 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.56 0.91 120.9 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 1.11 2.40 0.07 5.70 -161.4 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.56 0.91 241.9 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 0.56 2.40 0.07 5.70 -80.7 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.56 0.91 121.0 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 0.56 2.40 0.07 5.70 -80.7 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.56 0.91 120.8 
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  Tipo S 
(m²) 


Ug 
(W/ 


(m²·K)) 


FF 
(%) 


Uf 
(W/ 


(m²·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


ggl  I. 
(°) 


O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 


Qsol 
(kWh 
/año) 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 0.56 2.40 0.07 5.70 -80.7 0.40 0.6 V SE(144.66) 0.56 0.91 120.2 


Puerta de paso interior, de madera  1.68   1.00 2.02 -44.0 Hacia 'Circulació i banys' 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 3.30 2.40 0.03 5.70 -454.7 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.74 0.59 599.6 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 3.30 2.40 0.03 5.70 -454.7 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.74 0.57 580.2 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 3.27 2.40 0.06 5.70 -470.7 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.66 0.57 501.7 


Puerta de paso interior, de acero galvanizado  1.36   1.00 0.76 -45.1 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 6.58 2.40 0.06 5.70 -946.1 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.66 0.57 1009.0 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 12.80 2.40 0.03 5.70 -1762.5 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.74 0.57 2249.8 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 6.59 2.40 0.03 5.70 -908.1 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.74 0.57 1158.5 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 2.20 2.40 0.06 5.70 -316.5 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.66 0.57 337.7 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 0.89 2.40 0.07 5.70 -128.6 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.47 0.57 98.0 


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado  1.60   1.00 2.25 -46.8 Hacia 'Circulació i banys' 


Puerta de paso interior, de madera  3.33   1.00 2.02 -87.4 Hacia 'Circulació i banys' 


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado  1.60   1.00 2.25 -157.6 Hacia 'Arxiu i Magatzems' 


            -6744.5 -380.9*     8471.1 


    


    


Arxiu i Magatzems                           


Puerta de paso interior, de acero galvanizado  1.36   1.00 0.76 45.1 Desde 'Administració' 


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado  1.60   1.00 2.25 -41.3               


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado  1.60   1.00 2.25 157.6 Desde 'Administració' 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 3.96 2.40 0.28 5.70 -150.4 0.40 0.4 V SO(-125.35) 0.81 1.00 1057.6 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 3.96 2.40 0.28 5.70 -150.4 0.40 0.4 V SO(-125.35) 0.81 1.00 1057.6 


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado  1.60   1.00 2.25 -41.3   0.6 V NE(54.65) 0.00 1.00 37.7 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 1.11 2.40 0.07 5.70 -33.5 0.40 0.6 V NE(54.65) 1.00 1.00 267.4 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 1.11 2.40 0.07 5.70 -33.5 0.40 0.6 V NE(54.65) 1.00 1.00 267.4 
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  Tipo S 
(m²) 


Ug 
(W/ 


(m²·K)) 


FF 
(%) 


Uf 
(W/ 


(m²·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


ggl  I. 
(°) 


O. 
(°) Fsh,gl Fsh,o 


Qsol 
(kWh 
/año) 


            -450.4 +202.7*     2687.7 


    


    


Circulació i banys                           


Puerta de paso interior, de madera  1.65   1.00 2.02 43.3 Desde 'Administració' 


Puerta de paso interior, de madera  1.68   1.00 2.02 44.0 Desde 'Administració' 


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado  1.60   1.00 2.25 46.8 Desde 'Administració' 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 1.06 2.40 0.07 5.70 -117.5 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.66 0.57 163.2 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 4.40 2.40 0.11 5.70 -513.9 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.74 0.57 728.6 


Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad 
térmica + seguridad (laminar) "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite 
Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 2.20 2.40 0.06 5.70 -242.0 0.40 0.6 V SO(-125.35) 0.66 0.56 332.4 


Puerta de paso interior, de madera  1.68   1.00 2.02 44.0 Desde 'Administració' 


            -873.3 +178.2*     1224.3  
donde: 


S: Superficie del elemento. 


Ug: Transmitancia térmica de la parte translúcida. 


FF: Fracción de parte opaca del elemento ligero. 


Uf: Transmitancia térmica de la parte opaca. 


Qtr: Calor intercambiado con el ambiente exterior, a través del elemento, a lo largo del año. 


*: Calor intercambiado con otras zonas del modelo térmico, a través del elemento, a lo largo del año. 


ggl: Transmitancia total de energía solar de la parte transparente. 


: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero. 


I.: Inclinación de la superficie (elevación). 


O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte). 


Fsh,gl: Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles. 


Fsh,o: Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores. 


Qsol: Ganancia solar acumulada a lo largo del año.  
  


 


 
 


5.4.3.3. Composició constructiva. Ponts tèrmics. 


 


 


La transmisión de calor a través de los puentes térmicos incluidos en la envolvente térmica de las zonas habitables 
del edificio (-6.0 kWh/(m²·año)) supone el 18.5% de la transmisión térmica total a través de dicha envolvente (-32.1 
kWh/(m²·año)). 


Tomando como referencia únicamente la transmisión térmica a través de los elementos pesados y puentes térmicos 
de la envolvente habitable del edificio (-14.0 kWh/(m²·año)), el porcentaje debido a los puentes térmicos es el 42.5%. 


  Tipo L 
(m) 


 
(W/(m·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


Administració         


Contorno de ventana  162.08 0.010 -88.3 


Esquina saliente  14.63 0.500 -398.5 


Frente de forjado  35.60 0.453 -879.3 
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  Tipo L 
(m) 


 
(W/(m·K)) 


Qtr 
(kWh 
/año) 


Frente de forjado  16.83 0.317 -290.4 


Esquina entrante  2.91 -0.068 10.8 


Esquina saliente  2.91 0.048 -7.6 


Suelo en contacto con el terreno  10.31 0.500 -280.7 


Frente de forjado  15.53 0.283 -239.4 


        -2173.5 


    


    


Arxiu i Magatzems         


Contorno de ventana  36.80 0.010 -4.5 


        -4.5 


    


    


Circulació i banys         


Esquina saliente  2.91 0.500 -61.5 


Frente de forjado  10.19 0.453 -195.0 


Frente de forjado  5.62 0.317 -75.2 


Contorno de ventana  24.57 0.010 -10.4 


Esquina entrante  2.91 -0.068 8.4 


        -333.7  
donde: 


L: Longitud del puente térmico lineal. 


: Transmitancia térmica lineal del puente térmico. 


n: Número de puentes térmicos puntuales. 


X: Transmitancia térmica puntual del puente térmico. 


Qtr: Calor intercambiado en el puente térmico a lo largo del año.  
  


 


 
 


5.4.4. Procediment de càlcul de la demanda energètica. 


 


 


El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de 
un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, 
mediante el método completo simplificado en base horaria de tipo 
dinámico descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación ha 
sido validada mediante los tests descritos en la Norma EN 15265:2007 
(Energy performance of buildings - Calculation of energy needs for space 
heating and cooling using dynamic methods - General criteria and 
validation procedures). Este procedimiento de cálculo utiliza un modelo 
equivalente de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base 
horaria. Este modelo hace una distinción entre la temperatura del aire 
interior y la temperatura media radiante de las superficies interiores 
(revestimiento de la zona del edificio), permitiendo su uso en 
comprobaciones de confort térmico, y aumentando la exactitud de la 
consideración de las partes radiantes y convectivas de las ganancias 
solares, luminosas e internas.   


La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los siguientes 
aspectos: 
  


  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
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  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 


  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 


  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los 
apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten en 
oscilación libre; 


  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta 
por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los 
materiales; 


  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o 
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, 
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio 
u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 


  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación 
e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias 
de control empleadas. 


Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración del edificio. 


 


 


 


5.5. ANNEX DE DESCRIPCIÓ DE MATERIALS I ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 


5.5.1.1. Sistema envolvent 
 


5.5.1.2. Terres en contacto amb el terreny 
 
Soleras 


  


Losa de cimentación Superficie total 650.71 m² 
 


Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S; acabado superficial liso mediante regla vibrante, sin incluir encofrado, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: 
aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; 
AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 
mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor; HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, de 10 
cm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Hormigón armado 60 cm 


    2 -  Film de polietileno 0.02 cm 


    3 -  Poliestireno extruido 4 cm 


    4 -  Hormigón de limpieza 10 cm 


Espesor total: 74.02 cm  
  


Limitación de demanda energética Us: 0.21 W/(m²·K) 


(Para una solera con longitud característica B' = 10.8 m) 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia 
térmica: 1.18 m²·K/W) 


Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 688.73 m² 


Perímetro del forjado, P: 127.30 m 


Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.49 m²·K/W 


Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 1.18 m²·K/W 


Espesor del aislamiento perimetral, dn: 4.00 cm 


Tipo de terreno: Arena semidensa 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 1746.70 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 1500.18 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 78.4(-1; -7) dB 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 52.8 dB  
  


  


Losa de cimentación - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de 
cemento como material de agarre 


Superficie total 
13.23 m² 


 


REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, recibidas con mortero de cemento 
M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para 
pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S; acabado superficial liso mediante regla vibrante, sin incluir encofrado, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: 
aislamiento térmico horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; 
AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 
mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor; HORMIGÓN DE LIMPIEZA: capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, de 10 
cm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 cm 


    2 -  Mortero de cemento M-5 3 cm 


    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 


    4 -  Hormigón armado 60 cm 


    5 -  Film de polietileno 0.02 cm 


    6 -  Poliestireno extruido 4 cm 


    7 -  Hormigón de limpieza 10 cm 


Espesor total: 80.02 cm  
  


Limitación de demanda energética Us: 0.42 W/(m²·K) 


(Para una solera con longitud característica B' = 1.6 m) 


Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia térmica: 
1.18 m²·K/W) 


Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 18.03 m² 


Perímetro del forjado, P: 22.40 m 


Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.53 m²·K/W 


Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 1.18 m²·K/W 


Espesor del aislamiento perimetral, dn: 4.00 cm 


Tipo de terreno: Arena semidensa 


Protección frente al ruido Masa superficial: 1867.70 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 1621.18 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 79.7(-1; -7) dB 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 51.7 dB  
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5.5.1.3. Murs en contacte amb el terreny 


  


Muro de sótano con impermeabilización exterior Superficie total 422.59 m²  
 


Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con lámina drenante 
nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro 
previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico; CAPA 
DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con emulsión asfáltica no iónica, aplicada en dos manos.MURO 
DE SÓTANO: muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, sin incluir encofrado. 


 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Lámina drenante nodular, con geotextil 0.06 cm 


    2 -  Emulsión asfáltica emulsión asfáltica no iónica 0.1 cm 


    3 -  Muro de sótano de hormigón armado 30 cm 


Espesor total: 30.16 cm  
  


Limitación de demanda energética Ut: 0.77 W/(m²·K) 


(Para una profundidad de -3.7 m) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 751.75 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.5(-1; -7) dB 


Protección frente a la humedad Tipo de muro: Flexorresistente 


Tipo de impermeabilización: Exterior  
  
 


5.5.1.4. Façanes 
 
Parte ciega de las fachadas 


  


Mur de formigó + aillament + Pladur Superficie total 183.77 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 


    2 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 12 cm 


    3 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.6 cm 


    4 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 44.6 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.23 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 746.25 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 720.00 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.8(-1; -7) dB 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 2 dBA  
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Mur Formigo Superficie total 20.15 m² 
 


M ur de formigó 30 cm; ACABADO INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano 
de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con 
pintura plástica. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 


    2 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 30 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 3.33 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 720.00 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.8(-1; -7) dB  
  


  


Bloc formigó + aillament + Pladur Superficie total 59.83 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    2 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 6 cm 


    3 -  Separación 1 cm 


    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 


    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 


    6 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 33.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.27 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 189.38 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 17.38 kg/m²  
  


  


Mur de formigó + aillament + Pladur Superficie total 19.57 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 


    2 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 12 cm 


    3 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.6 cm 


    4 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


Espesor total: 45.1 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.23 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 757.75 kg/m² 
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Masa superficial del elemento base: 720.00 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.8(-1; -7) dB 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 2 dBA  
  


  


Mur de formigó + aillament + Pladur Superficie total 6.19 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 cm 


    2 -  MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 12 cm 


    3 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.6 cm 


Espesor total: 44.6 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.23 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 746.25 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 720.00 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 66.8(-1; -7) dB 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 2 dBA  
  


  


pannel FORMAWALL Superficie total 379.15 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  pannel FORMAWALL 8 cm 


    2 -  rockwool 70 kg/m3 11 cm 


    3 -  Separación 1 cm 


    4 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 


    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 cm 


Espesor total: 22.6 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.15 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 44.07 kg/m²  
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5.5.1.5. Forats en façana. 


  


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 
 


Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado. 


Dimensiones Ancho x Alto: 80 x 200 cm nº uds: 1 


Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.25 W/(m²·K)   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   


Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10   


Resistencia al fuego EI2 60    
  


  


Ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "TECHNAL", de 130x75 cm - Doble 
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 


CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de ventana abisagrada practicable "TECHNAL", de 130x75 
cm, sistema Epure, "TECHNAL", formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC. 


VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m². 


Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m²·K)   


Factor solar, g: 0.40   


Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   


Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 5.70 W/(m²·K)   


Tipo de apertura: Practicable   


Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  


  


Dimensiones: 130 x 75 cm (ancho x alto) nº uds: 2 


  Transmisión térmica Uw 3.01 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.35   


FH 0.20   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB 


Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  
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Puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior "TECHNAL", de 95x230 cm - Doble 
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 


CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de puerta abisagrada practicable "TECHNAL", de 95x230 
cm, sistema Epure, "TECHNAL", formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC. 


VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m². 


Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m²·K)   


Factor solar, g: 0.40   


Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   


Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 5.70 W/(m²·K)   


Tipo de apertura: Practicable   


Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  


  


Dimensiones: 95 x 230 cm (ancho x alto) nº uds: 1 


  Transmisión térmica Uw 2.77 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.37   


FH 0.37   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB 


Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  


  


  


  


Fijo "TECHNAL" de 85x65 cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 
(laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 


CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de fijo "TECHNAL" de 85x65 cm, sistema Epure, 
"TECHNAL", formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 


VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m². 


Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m²·K)   


Factor solar, g: 0.40   


Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   


Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 5.70 W/(m²·K)   


Tipo de apertura: Fija   


Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  


  


Dimensiones: 85 x 65 cm (ancho x alto) nº uds: 8 


  Transmisión térmica Uw 2.64 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.38   


FH 0.38   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
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 Dimensiones: 85 x 65 cm (ancho x alto) nº uds: 4 


  Transmisión térmica Uw 2.64 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.38   


FH 0.28   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB 


Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  


  


  


  


Fijo "TECHNAL" de 50x220 cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 
(laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 


CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de fijo "TECHNAL" de 50x220 cm, sistema Epure, 
"TECHNAL", formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 


VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m². 


Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m²·K)   


Factor solar, g: 0.40   


Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   


Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 5.70 W/(m²·K)   


Tipo de apertura: Fija   


Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  


  


Dimensiones: 48.5 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 2 


  Transmisión térmica Uw 2.62 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.38   


FH 0.38   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  


  


  


Dimensiones: 50 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 10 


  Transmisión térmica Uw 2.62 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.38   


FH 0.38   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
  


  


  


Dimensiones: 49.5 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 2 


  Transmisión térmica Uw 2.62 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.38   


FH 0.38   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB  
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Dimensiones: 40.4 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 1 


  Transmisión térmica Uw 2.62 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.38   


FH 0.38   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB 


Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  


  


Puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior "TECHNAL", de 200x220 cm - Doble 
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 


CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de puerta abisagrada practicable "TECHNAL", de 200x220 
cm, sistema Titane PH, "TECHNAL", formada por dos hojas. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de PVC. 


VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m². 


Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m²·K)   


Factor solar, g: 0.40   


Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   


Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 5.70 W/(m²·K)   


Tipo de apertura: Practicable   


Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
  


Dimensiones: 200 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 1 


  Transmisión térmica Uw 2.77 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.37   


FH 0.37   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 


Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  


  


Fijo "TECHNAL" de 150x220 cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad 
(laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 


CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, lacado blanco, para conformado de fijo "TECHNAL" de 150x220 cm, sistema Epure, 
"TECHNAL", formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 


VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m². 


Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m²·K)   


Factor solar, g: 0.40   


Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   


Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 5.70 W/(m²·K)   


Tipo de apertura: Fija   


Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)    
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Dimensiones: 150 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 5 


  Transmisión térmica Uw 2.50 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.39   


FH 0.39   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  


  


  


Dimensiones: 140.4 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 1 


  Transmisión térmica Uw 2.50 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.39   


FH 0.39   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  


  


  


Dimensiones: 149.4 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 1 


  Transmisión térmica Uw 2.50 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.39   


FH 0.39   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  


  


  


Dimensiones: 141.3 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 1 


  Transmisión térmica Uw 2.50 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.39   


FH 0.39   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB 


Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  


  


  


  


Ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 90x220 cm - Doble 
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar 


 


CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, de 
90x220 cm, formada por una hoja. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC. 


VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 
SOLAR", Templa.lite Azur.lite 6/6/6+6 LOW.S laminar, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m². 


Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.40 W/(m²·K)   


Factor solar, g: 0.40   


Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 39 (-1;-4) dB   


Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 5.70 W/(m²·K)   


Tipo de apertura: Practicable   


Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   


Absortividad, S: 0.4 (color claro)    
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Dimensiones: 90 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 4 


  Transmisión térmica Uw 3.31 W/(m²·K) 


  Soleamiento F 0.31   


FH 0.31   


  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 37 (-1;-4) dB 


Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  


  


  


 
 


5.5.1.6. Cobertes 
 


5.5.1.6.1. Part massissa de la coberta 


  


Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante 
láminas asfálticas. (Losa maciza) 


Superficie total 
68.41 m² 


 


REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral 
soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en 
capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pavimento de gres rústico 1 cm 


    2 -  Mortero de cemento 4 cm 


    3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 


    4 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm 


    5 -  Lana mineral soldable 5 cm 


    6 -  Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm 


    7 -  Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en 
seco 


10 cm 


    8 -  Losa maciza 24 cm 24 cm 


Espesor total: 48.44 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.44 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.46 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 848.66 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 736.00 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.1(-1; -6) dB 


Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 


Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  
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Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Cubierta 
plana no transitable, no ventilada, Deck, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Losa maciza) 


Superficie total 
24.25 m² 


 


REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, Deck tipo convencional, compuesta de: 
soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado 
liso; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; 
impermeabilización: monocapa con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento 
acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo 
continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, 
con acabado liso, mediante estopadas colgantes; ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y 
dos manos de acabado con pintura plástica. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.45 cm 


    2 -  Lana mineral soldable 5 cm 


    3 -  Chapa metálica grecada 0.07 cm 


    4 -  Losa maciza 24 cm 24 cm 


    5 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 


    6 -  Lana mineral 4 cm 


    7 -  Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 


    8 -  Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o 
escayola 


--- 


Espesor total: 61.12 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.33 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.34 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 632.71 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 605.46 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 39.0(-1; -7) dB 


Referencia del ensayo: C.6.9 (CEC) 


Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: No transitable, con lámina autoprotegida 


Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado  
  


  


PANEL FORMAWALL (Losa maciza) Superficie total 650.25 m² 
 


Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  PANEL FORMAWALL 5 cm 


    2 -  Losa maciza 24 cm 24 cm 


Espesor total: 29 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.46 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.47 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 609.30 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 600.00 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 63.9(-1; -6) dB  
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Suelos en contacto con el exterior 


  


Forjat aillat entre plantes - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero 
de cemento como material de agarre 


Superficie total 
127.75 m² 


 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 cm 


    2 -  Mortero de cemento M-5 3 cm 


    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 


    4 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 cm 


    5 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla cerámica) 25 cm 


Espesor total: 37 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.44 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 428.42 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 305.17 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.2(-1; -5) dB 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.0 dB  
 


 


 
 


5.6. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 


5.6.1. Compartimentació interior vertical 
 


5.6.1.1. Part cega de la compartimentació interior vertical 


  


Bloc de formigó amb aillament Superficie total 38.16 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    3 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 6 cm 


    4 -  Separación 1 cm 


    5 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 


    6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 


Espesor total: 33.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.26 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 189.38 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 175.00 kg/m² 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 13 dBA 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
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Bloc de formigó amb aillament Superficie total 75.91 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    3 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 6 cm 


    4 -  Separación 1 cm 


    5 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 


    6 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 


    7 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 33.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.26 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 189.38 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 175.00 kg/m² 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 13 dBA 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  


  


Tabique PYL 78/600(48) LM Superficie total 64.47 m² 
 


Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema 
tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornilla una placa 
de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    3 -  Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 


    4 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    5 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 8 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.55 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 26.76 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 


Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30  
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Tabique PYL 78/600(48) LM Superficie total 15.46 m² 
 


Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema 
tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornilla una placa 
de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    2 -  Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 


    3 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    4 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 8 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.55 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 26.76 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 


Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30  
  


  


Bloc de formigó amb aillament Superficie total 18.25 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    2 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 6 cm 


    3 -  Separación 1 cm 


    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 


    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 


    6 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 33.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.26 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 189.38 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 175.00 kg/m² 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 13 dBA 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
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Tabique PYL 78/600(48) LM Superficie total 6.58 m² 
 


Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema 
tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornilla una placa 
de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


    2 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    3 -  Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 


    4 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    5 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 8.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.55 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 38.26 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 


Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30  
  


  


Bloc de formigó amb aillament Superficie total 12.62 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    2 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 6 cm 


    3 -  Separación 1 cm 


    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 


    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 


    6 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


Espesor total: 34 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.26 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 200.88 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 175.00 kg/m² 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 13 dBA 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
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Tabique PYL 78/600(48) LM Superficie total 14.68 m² 
 


Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema 
tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornilla una placa 
de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    3 -  Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 


    4 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    5 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


Espesor total: 8.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.55 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 38.26 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 


Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30  
  


  


Mampara de vidre Superficie total 5.89 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    3 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    4 -  Cámara de aire sin ventilar 6 cm 


    5 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    6 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    7 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


Espesor total: 10.7 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 1.96 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 76.00 kg/m² 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
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Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 33.36 m² 
 


Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm 


    4 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    5 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 10.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 2.10 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 111.10 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 


Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante 
leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  


  


Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 7.70 m² 
 


Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm 


    4 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    5 -  Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero de 
cemento 


0.5 cm 


Espesor total: 11 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 2.08 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 122.60 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 37.5(-1; -1) dB 


Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante 
leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos constructivos. 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
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Mampara de vidre Superficie total 134.68 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    3 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    4 -  Cámara de aire sin ventilar 6 cm 


    5 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    6 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    7 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 10.2 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 1.97 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 64.50 kg/m² 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
 


 


Bloc de formigó amb aillament Superficie total 3.45 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    2 -  PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 6 cm 


    3 -  Separación 1 cm 


    4 -  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm 


    5 -  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm 


Espesor total: 33.5 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.26 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 189.38 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 175.00 kg/m² 


Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, R: 13 dBA 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  


  


  







 


 37 


 
 


 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


Tabique PYL 78/600(48) LM Superficie total 12.52 m² 
 


Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema 
tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornilla una placa 
de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    3 -  Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 


    4 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


Espesor total: 8 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.55 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 26.76 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 


Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30  
  


  


Mampara de vidre Superficie total 19.38 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    2 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    3 -  Cámara de aire sin ventilar 6 cm 


    4 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    5 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    6 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 10.2 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 1.97 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 64.50 kg/m² 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  


  


  







 


 38 


 
 


 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


Bloc de formigó Superficie total 13.15 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    2 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 20 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 2.10 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 172.00 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 44.1(-1; -4) dB 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  


  


Mampara de vidre Superficie total 8.94 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    3 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    4 -  Cámara de aire sin ventilar 6 cm 


    5 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    6 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


Espesor total: 10.2 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 1.97 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 64.50 kg/m² 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  


  


Mampara de vidre Superficie total 15.87 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Pintura plástica --- 


    2 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    3 -  Cámara de aire sin ventilar 6 cm 


    4 -  Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 cm 


    5 -  Pintura plástica --- 


Espesor total: 7.2 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 2.20 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 30.00 kg/m² 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
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Bloc de formigó Superficie total 390.50 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


    2 -  BH convencional espesor 200 mm 20 cm 


    3 -  Guarnecido de yeso 1.5 cm 


Espesor total: 23 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 1.89 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 206.50 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 47.0(-1; -5) dB 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna  
  


  


Tabique PYL 78/600(48) LM Superficie total 9.35 m² 
 


Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, sistema 
tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78 mm de espesor total, compuesta por una estructura 
autoportante de perfiles metálicos formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornilla una placa 
de yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


    2 -  Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 


    3 -  Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 cm 


Espesor total: 8 cm  
  


Limitación de demanda energética Um: 0.55 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 26.76 kg/m² 


Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 45.0(-2; -9) dB 


Referencia del ensayo: AC3-D12-02-X 


Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 30  
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5.6.1.2. Forats verticals interiors 


 


 


Puerta de paso interior, de acero galvanizado 
 


Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado. 


Dimensiones Ancho x Alto: 70 x 194.5 cm nº uds: 6 


Ancho x Alto: 62.1 x 194.5 cm nº uds: 1 


Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 0.76 W/(m²·K)   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   


Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  


  


Puerta de paso interior, de madera 
 


Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli; con herrajes 
de colgar y de cierre. 


Dimensiones Ancho x Alto: 81 x 203 cm nº uds: 1 


Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm nº uds: 5 


Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.03 W/(m²·K)   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   


Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10    
  


  


Puerta cortafuegos, de acero galvanizado 
 


Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de 
paso, acabado lacado. 


Dimensiones Ancho x Alto: 80 x 200 cm nº uds: 9 


Ancho x Alto: 78.3 x 200 cm nº uds: 1 


Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.25 W/(m²·K)   


Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)   


Caracterización acústica Absorción, 500Hz = 0.06; 1000Hz = 0.08; 2000Hz = 0.10   


Resistencia al fuego EI2 60    
 


 
 


5.6.1.3. Compartimentació interior horitzontal 


  


Forjat aillat entre plantes Superficie total 79.62 m² 
 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 cm 


    2 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla cerámica) 25 cm 


Espesor total: 31 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.45 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.42 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 307.42 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 305.17 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.2(-1; -5) dB 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.0 dB  
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Forjat aillat entre plantes - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero 
de cemento como material de agarre 


Superficie total 
565.28 m² 


 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 cm 


    2 -  Mortero de cemento M-5 3 cm 


    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 


    4 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 6 cm 


    5 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla cerámica) 25 cm 


Espesor total: 37 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.44 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.41 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 428.42 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 305.17 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.2(-1; -5) dB 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.0 dB  
  


  


Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjat 
aillat entre plantes 


Superficie total 18.52 
m² 


 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 


6 cm 


    2 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla cerámica) 25 cm 


    3 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 


    4 -  Lana mineral 4 cm 


    5 -  Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 


    6 -  Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o 
escayola 


--- 


Espesor total: 62.6 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.28 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.27 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 322.22 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 305.17 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.2(-1; -5) dB 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.0 dB  
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Falso techo continuo de placas de escayola, mediante estopadas colgantes - Forjat aillat 
entre plantes - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento 
como material de agarre 


Superficie total 
462.38 m² 


 


 


  


Listado de capas: 


    1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 cm 


    2 -  Mortero de cemento M-5 3 cm 


    3 -  Base de gravilla de machaqueo 2 cm 


    4 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 


6 cm 


    5 -  Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla cerámica) 25 cm 


    6 -  Cámara de aire sin ventilar 26 cm 


    7 -  Lana mineral 4 cm 


    8 -  Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 cm 


    9 -  Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o 
escayola 


--- 


Espesor total: 68.6 cm  
  


Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.27 W/(m²·K) 


Uc calefacción: 0.26 W/(m²·K) 


Protección frente al ruido Masa superficial: 443.22 kg/m² 


Masa superficial del elemento base: 305.17 kg/m² 


Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.2(-1; -5) dB 


Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.0 dB  
  


 


 
 


5.6.2. MATERIALS 


 


Capas 


Material e   RT Cp  


Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con mortero 
de cemento 


0.5 2300 1.3 0.0038 840 100000 


Base de gravilla de machaqueo 2 1950 2 0.01 1045 50 


BH convencional espesor 200 mm 20 860 0.923 0.2167 1000 10 


Capa de regularización de mortero de cemento 4 1900 1.3 0.0308 1000 10 


Chapa metálica grecada 0.07 7800 50 0 450 100000 


Emulsión asfáltica emulsión asfáltica no iónica 0.1 1050 0.17 0.0059 1000 50000 


Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 930 0.438 0.16 1000 10 


Falso techo continuo de placas de escayola 1.6 825 0.25 0.064 1000 4 


Film de polietileno 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000 


Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla cerámica) 25 1220.67 0.887 0.2817 1000 10 


Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en 
seco 


10 600 0.19 0.5263 1000 4 


Geotextil de poliéster 0.08 250 0.038 0.0211 1000 1 


Guarnecido de yeso 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 


Hormigón armado 60 2500 2.3 0.2609 1000 80 


Hormigón armado 2300 < d < 2500 30 2400 2.3 0.1304 1000 80 


Hormigón de limpieza 10 2450 2 0.05 1000 80 


Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.45 1100 0.23 0.0196 1000 50000 


Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 1100 0.23 0.0157 1000 50000 


Lámina drenante nodular, con geotextil 0.06 1166.67 0.5 0.0012 1800 100000 


Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 40 0.035 1.4286 840 1 


Lana mineral 4 40 0.035 1.1429 840 1 


Lana mineral soldable 5 150 0.038 1.3158 800 1 
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Capas 


Material e   RT Cp  


Losa maciza 24 cm 24 2500 2.5 0.096 1000 80 


Mortero de cemento 4 1900 1.3 0.0308 1000 10 


Mortero de cemento M-5 3 1900 1.3 0.0231 1000 10 


Muro de sótano de hormigón armado 30 2500 2.5 0.12 1000 80 


MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 12 40 0.031 3.871 1000 1 


MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 40 0.041 1.2195 1000 1 


PANEL FORMAWALL 5 186 0.027 1.87 1000 1 


pannel FORMAWALL 8 186.5 0.027 3.01 1000 1 


Pavimento de gres rústico 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 


Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.3 825 0.25 0.052 1000 4 


Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 


Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2.6 825 0.25 0.104 1000 4 


Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.5 825.333 0.25 0.06 1000 4 


Poliestireno extruido 4 38 0.034 1.1765 1000 100 


PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]] 6 50 0.032 1.875 1000 100 


rockwool 70 kg/m3 11 70 0.034 3.2353 1000 1 


Sodocálcico [inc. Vidrio flotado] 0.6 2500 1 0.006 750 1000000 


Solado de baldosas cerámicas de gres rústico 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 


XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 


6 37.5 0.034 1.7647 1000 100 


  


Abreviaturas utilizadas 


e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·K/W) 


 Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/(kg·K)) 


 Conductividad térmica (W/(m·K))  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
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6. SANEJAMENT 


 


 


Es projecta la instal·lació d'una xarxa separativa de sanejament i desguàs per a 


l’edifici projectat, d'acord amb el Nou Codi Tècnic de l’Edificació, Document Bàsic HS 


Salubritat, secció HS5 Evacuació d’aigües. 


 


Totes les conduccions es faran amb tub de PVC tipus BD UNE EN 1329-1 per les 


conduccions que es distribueixin pel sostre de la planta inferior o soterrades, i PVC-


U tipus UD UNE EN 1401-1:1998 SN-4 SDR-41 per les conduccions generals 


soterrades. La canonada soterrada anirà formigonada, i l’amplada de rasa s’escollirà 


segons l’apartat 6.2.2. de la EN 1610. 


 


El seu dimensionat es reflexa sobre els Plànols de Planta de Sanejament que 


s'inclouran a la documentació Gràfica. 


 


La xarxa de sanejament prevista en l’edifici estarà d’acord amb les característiques 


del sistema constructiu projectat. Així doncs, la recollida general de les conduccions 


de sanejament de cada sala humida o conjunt d’aquestes es farà mitjançant 


canonades de PVC que discorreran per sota del terra o penjades dels sostre de la 


planta inferior, fins trobar diferents els direferents baixants, que es connectran als 


colectors horitzontals a nivell de planta soterrani.  Des d’aquests col.lectors es faran 


arribar a la conducció general, i cap a la xarxa Municipal existent pel C. Pere Mies 


 


Es preveuran els junts de dilatació necessaris en la col·locació dels conductes, tan 


verticals com horitzontals. Es fixa un pendent mínim del 2 % per a trams horitzontals 


d’evacuacions fecals i del 1% per als trams horitzontals d’aigües pluvials. 


 


 


 


6.1. EVACUACIÓ D’AIGÜES 


 


 


El sistema de sanejament de l’edifici serà de tipus separatiu per la xarxa vertical, amb 


baixants de recollida per aigües pluvials de les cobertes i baixants per a les aigües 


residuals de l’interior de l’edifici. 


 


El desaigue dels aparells sanitaris es farà pel sostre de la planta soterrani fins a 


connectar amb el baixant. 
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La instal·lació de baixants d’aigües residuals disposarà d’un sistema de ventilació 


primària . 


 


Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual per evitar la transmissió d’olors 


de la xarxa de sanejament a l’interior dels locals. 


 


Les dimensions mínimes projectades per al desguàs dels aparells sanitaris són iguals 


o inferiors a les recomanades per l'esmentat CTE i seran les següents: 


 


  Aigüera     40 mm. 


  Lavabo     40 mm. 


  Dutxa      50 mm. 


  Banyera     50 mm. 


  Inodor     110 mm. 


 


La instal·lació de baixants d’aigües pluvials disposarà d’un sistema de ventilació 


primària. 


 


Els baixants verticals aniran ancorats per mitjà de brides metàl·liques galvanitzades 


a no més d’1,5 m. de distància i aïllats per evitar condensacions. 


 


Totes les conduccions verticals d’evacuació d’aigües pluvials per façana es 


protegiran fins a una alçada de 2 m. amb xapa galvanitzada 


 


Pel què fa a la connexió amb la xarxa de sanejament públic d’aigües fecals i pluvials 


en la documentació gràfica queden reflexats l’alçada topogràfica. 


 


 


6.2. JUSTIFICACIÓ DEL CTE DB HS-5. EVACUACIÓ D’AIGUA 


 


La xarxa de sanejament de l’edifici està realitzat donant compliment al Document 


Basic de Salubritat pel què fa al capítol 5. 


 


La instal·lació de sanejament disposarà de tots els elements necessaris mínims 


segons el capítol 3.3. 


 


El dimensionat del sistema de sanejament d’aigua es realitzarà segons el capítol 4 


del citat Document Bàsic, tenint en compte les següents prescripcions: 


 


a) Es disposarà de dos sistemes de sanejament separatius; un d’aigües pluvials 


i un d’aigües fecals tot i que la xarxa de sanejament de recollida municipal 


pugui ésser conjunt per l’interior de l’edifici serà separatiu. 
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b) Els col·lectors tindran un pendent mínim d’un 2%, no s’acceptaran pendents 


més petits. 


c) El dimensionat es realitzarà tenint en compte el tipus de xarxa i les taules de 


citat capítol 4. 


d) Per la ventilació secundària es donarà compliment al capítol 4.4.  


 


Pel què fa a la construcció de la instal·lació es donarà compliment al capítol 5 del 


CTE DB HS5. 


 


 


 


 


6.3. CÀLCUL SANEJAMENT 


6.3.1. Dimensionament hidràulic 


 


 


El cabal s'ha calculat mitjançant la següent formulació: 


Residuals (UNE-EN 12.056-2) 


 


 


 


en què: 


 


Qtot: cabal total (l / s) 


Qww: cabal d'aigües residuals (l / s) 


Qc: cabal continu (l / s) 


Qp: cabal d'aigües residuals bombejat (l / s) 


 


 


 


 


tot ww c pQ Q Q Q  
ww UDQ K 
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en què: 


K: coeficient per freqüència d'ús 


Sum (UD): suma de les unitats de descàrrega 


 


 


Les canonades horitzontals s'han calculat amb la següent formulació: 


 


S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Manning: 


 


 


 


en què: 


Q: cabal (m3 / s) 


n: coeficient de Manning 


A: àrea de la canonada ocupada pel fluid (m2) 


Rh: radi hidràulic (m) 


i: pendent (m / m) 


 


Les canonades verticals es calculen amb la següent formulació: 


 


Residuals 


 


S'ha verificat el diàmetre emprant la fórmula de Dawson i Hunter: 


 


 


 


en què: 


Q: cabal (l / s)r: nivell d'ompliment 


 


 


Aigües residuals 


 


Red de pequeña evacuación 


Tramo 
L 


(m) 
i 


(%) 
UDs 


Dmin 
(mm) 


Cálculo hidráulico 


Qb 
(m³/h) 


K 
Qs 


(m³/h) 
Y/D 
(%) 


v 
(m/s) 


Dint 
(mm) 


Dcom 
(mm) 


3-4 0.95 17.35 2.00 50 3.38 1.00 3.38 37.56 1.80 44 50 


4-5 0.39 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 


9-10 1.06 4.36 2.00 75 3.38 1.00 3.38 28.75 1.06 69 75 


10-11 0.27 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 


13-14 1.88 1.00 2.00 90 3.38 1.00 3.38 32.30 0.61 84 90 


14-15 0.14 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 


15-16 0.14 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 


13-17 0.57 4.27 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 


12-18 0.58 5.01 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 


2 3 1 21
   hQ A R i


n
4 5 3 8 33.15 10   Q r D
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Red de pequeña evacuación 


Tramo 
L 


(m) 
i 


(%) 
UDs 


Dmin 
(mm) 


Cálculo hidráulico 


Qb 
(m³/h) 


K 
Qs 


(m³/h) 
Y/D 
(%) 


v 
(m/s) 


Dint 
(mm) 


Dcom 
(mm) 


18-19 0.72 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 


8-20 1.02 7.67 8.00 110 13.54 1.00 13.54 - - 104 110 


7-21 0.49 28.86 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 


6-22 1.27 10.73 3.00 75 5.08 1.00 5.08 28.10 1.64 69 75 


22-23 0.35 2.00 3.00 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 


2-24 1.35 5.00 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 


  


Abreviaturas utilizadas 


L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 


i Pendiente Y/D Nivel de llenado 


UDs Unidades de desagüe v Velocidad 


Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 


Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 


K Coeficiente de simultaneidad     
  
 


Colectores 


Tramo 
L 


(m) 
i 


(%) 
UDs 


Dmin 
(mm) 


Cálculo hidráulico 


Qb 
(m³/h) 


K 
Qs 


(m³/h) 
Y/D 
(%) 


v 
(m/s) 


Dint 
(mm) 


Dcom 
(mm) 


1-2 13.25 2.00 38.00 125 64.30 0.35 22.73 45.33 1.30 119 125 


2-3 1.59 1.77 32.00 125 54.14 0.38 20.46 44.20 1.21 119 125 


3-6 2.41 1.19 30.00 125 50.76 0.41 20.72 49.92 1.04 119 125 


6-7 0.25 1.16 27.00 125 45.68 0.45 20.43 49.88 1.03 119 125 


7-8 6.20 1.00 22.00 125 37.22 0.50 18.61 49.32 0.95 119 125 


8-9 2.51 1.07 14.00 110 23.69 0.58 13.68 49.86 0.90 104 110 


9-12 0.69 1.18 12.00 110 20.30 0.71 14.36 49.85 0.95 104 110 


12-13 1.90 1.00 7.00 110 11.84 1.00 11.84 46.78 0.85 104 110 


  


Abreviaturas utilizadas 


L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 


i Pendiente Y/D Nivel de llenado 


UDs Unidades de desagüe v Velocidad 


Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 


Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 


K Coeficiente de simultaneidad     
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7. FONTANERIA. 


7.1. GENERALITATS. 


 


 


Es projecta la instal·lació d’una xarxa de proveïment d’aigua freda que donarà servei 


al nucli serveis higiènics i la pica de l’office. El disseny i càlcul de la instal·lació es 


basa en la secció “HS 4 Subministrament d’Aigua” del “Document Bàsic (DB) HS 


Salubritat del (CTE)”  


 


En aplicació d’aquest Document Bàsic en el disseny de la instal·lació projectada s’ha 


de seguir la seqüència de verificacions que s’exposa a continuació: 


• Acompliment de les condicions de disseny de l’apartat 3 del de la secció HS 


4 del DB. 


• Acompliment de les condicions de dimensionat de l’apartat 4 del de la secció 


HS 4 del DB. 


• Acompliment de les condicions d’execució de l’apartat 5 del de la secció HS 


4 del DB. 


• Acompliment de les condicions dels productes de la construcció de l’apartat 6 


del de la secció HS 4 del DB. 


• Acompliment de les condicions d’ús i manteniment de l’apartat 7 de la secció 


HS 4 del DB. 


 


 


 


7.2. CÀLCUL DE LES NECESSITATS. 


 


 


Per tal de poder dimensionar els diferents equips i conduccions de la instal.lació 


primerament s’ha realitzat un estimació de la demanda de la instal·lació. 


 


Els cabals instantanis considerats per cadascun del aparells instal·lats són els 


següents: 


 


Tipus d’aparell 
Cabal instantani 


mínim d’aigua freda 
(l/s) 


Cabal instantani 
mínim d’ACS  


(l/s) 


Lavabo 0,10 -- 


Aiguera / Abocador 0,20 -- 


Inodor amb cisterna 0,10 -- 
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Tanmateix a l’hora de dimensionar la instal·lació, en el punt de consum més elevat 


d’aquesta, es disposarà d’una pressió mínima d’1bar (100 kPa). Igualment en cap 


punt de la instal·lació la pressió superarà el valor màxim de 5 bar (500 kPa). 


 


 


 


7.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ. 


 


 


La instal·lació de subministrament d’aigua projectada estarà composada per una 


escomesa per la instal·lació particular. 


 


En els següents punts es descriuen amb detall aquestes parts de la instal·lació. 


 


 


 


7.3.1. Escomesa 


 


 


L’escomesa s’iniciarà en una clau de presa o en collarí de presa en càrrega, sobre la 


canonada de distribució de la xarxa de subministrament municipal, que obrirà pas a 


l’escomesa. 


 


A continuació es realitzarà una conducció d’escomesa que enllaçarà la clau de presa  


amb la clau de tall, que segons les normes de la companyia subministradora, es 


realitzarà amb tub de polietilè d’alta densitat (PE 32) de color blau amb certificació 


AENOR, apta per a ús domèstic. 


 


 


 


7.3.2. Instal·lació general. 


 


 


La instal·lació projectada, donat que la companyia subministradora garanteix la 


continuïtat de servei i la pressió mínima de servei, no disposarà de cap sistema de 


sobreelevació i acumulació. 


 


La part de la instal·lació projectada que forma part, segons el la secció HS 4 del 


Document Bàsic de Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació, de la instal·lació general 


està formada per les parts o elements que es descriuen a continuació. 
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7.3.2.1. Armari de comptador general. 


 


 


Sobre la façana de l’edifici s’ubicarà un armari comptador general, que contindrà els 


següents elements: 


 Clau de tall general. 


 Filtre de la instal·lació general. 


 Comptador general. 


 Clau de tall. 


 Aixeta o ràcord de proba. 


 Vàlvula de retenció. 


 Clau de sortida. 


 


La clau de sortida permetrà la interrupció del subministrament a l’edifici. La clau de 


tall general i la de sortida serviran per al muntatge i desmuntatge del comptador. 


 


 


 


7.3.2.2. Instal·lació interior 


 


 


Les derivacions d’aigua freda a cadascuna de les sales humides serà totalment 


independent de la resta.  


 


Tots els punts de consum de l’edifici, duran una clau de tall individual. 


 


 


 


7.4. ESTALVI D’AIGUA. 


 


 


Tots els punts de consum d’aigua de l’edifici disposaran d’aixetes amb dispositius 


d’estalvi d’aigua. A més les aixetes dels serveis higiènics seran de tancament 


automàtic. 
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7.5. DIMENSIONAMENT. 


7.5.1. Dimensionament de les derivacions als aparells. 


 


 


El ramals d’enllaç als aparells s’ha dimensionat d’acord amb la següent taula. 


 


Tipus d’aparell 
Diàmetre nominal del ramal d’enllaç 


Tub de coure o plàstic (mm) 


Lavabo 12 


Inodor amb cisterna 12 


Aiguera 12 


Abocador 20 


 


D’altra banda els diàmetres mínims de la resta de ramals de la xarxa seran els 


següents: 


 


Tram considerat 
Diàmetre nominal del tub 


d’alimentació 
Tub de coure o plàstic (mm) 


Alimentació a serveis higiènics / sales de mostres 20 


 


 
 
 
 


7.5.2. Dimensionament de les xarxes d’ACS. 


 


 


No s’escau. 
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7.6. CÀLCULS 


7.6.1. Bases de càlcul 


7.6.1.1. Xarxes de distribució 


7.6.1.1.1. Condicions mínimes de subministrament 


 


 


Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 


Tipo de aparato 
Qmin AF 
(m³/h) 


Qmin A.C.S. 
(m³/h) 


Pmin 
(m.c.a.) 


Lavabo 0.36 0.234 10 


Inodoro con cisterna 0.36 - 10 


Ducha 0.72 0.360 10 


Fregadero doméstico 0.72 0.360 10 


Vertedero 0.72 - 15 


  


Abreviaturas utilizadas 


Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 


Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 


 


 


La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 50 m.c.a. 


 


La temperatura de A.C.S. en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50 ° C 


i 65 ° C. excepte en les instal·lacions ubicades en edificis dedicats a ús exclusiu 


d'habitatge sempre que aquestes no afectin l'ambient exterior d'aquests edificis. 


 


 


7.6.1.1.2. Trams 


 


 


El càlcul s'ha realitzat amb un primer dimensionat seleccionant el tram més 


desfavorable de la mateixa i obtenint uns diàmetres previs que posteriorment s'han 


comprovat en funció de la pèrdua de càrrega obtinguda amb els mateixos, a partir de 


la següent formulació: 


 


Factor de fricció 


 


 


 


  


2


0,9


5,74
0,25· log


3,7· Re





  
   


  D
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en què: 


: Rugositat absoluta 


D: Diàmetre [mm] 


Re: Nombre de Reynolds 


 


 


 


Pèrdues de càrrega 


 


 


 


en què: 


Re: Nombre de Reynolds 


r: Rugositat relativa 


L: Longitud [m] 


D: Diàmetre 


v: Velocitat [m / s] 


g: Acceleració de la gravetat [m / s 2] 


 


Aquest dimensionat s'ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i 


els diàmetres obtinguts són els mínims que fan compatibles el bon funcionament i 


l'economia de la mateixa. 


 


El dimensionat de la xarxa s'ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per 


a això s'ha partit del circuit més desfavorable que és el que compta amb la major 


pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva altura geomètrica. 


 


El dimensionat dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment següent: 


- El cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de 


consum alimentats pel mateix d'acord amb la taula que figura a l'apartat 


'Condicions mínimes de subministrament'. 


- Establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb el 


criteri seleccionat (UNE 149.201): 


 


 


Muntants i instal·lació interior 


 


 


 


 


  


2


(Re, )· ·
2


r


L v
J f


D g



0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s 
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en què: 


Qc: Cabal simultani 


Qt: Cabal brut 


 


- Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel 


coeficient de simultaneïtat corresponent. 


- Elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents: 


canonades metàl·liques: entre 0.50 i 2.00 m / s 


canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0.50 i 3.50 m / s. 


 


- Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 


 


 


 


7.6.1.1.3. Comprovació de la pressió 


 


 


S'ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable 


supera els valors mínims indicats a l'apartat 'Condicions mínimes de subministrament' 


i que en tots els punts de consum no se supera el valor màxim indicat en el mateix 


apartat, d'acord amb el següent: 


 


- S'ha determinat la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió 


total de cada tram. Les pèrdues de càrrega localitzades s'estimen en un 20% 


al 30% de la produïda sobre la longitud real del tram i s'avaluen els elements 


de la instal·lació on és coneguda la pèrdua de càrrega localitzada sense 


necessitat de estimar-la. 


- S'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: una vegada obtinguts els 


valors de les pèrdues de pressió del circuit, s'ha comprovat si són sensiblement 


iguals a la pressió disponible que queda després de descomptar a la pressió 


total, l'alçada geomètrica i la residual del punt de consum més desfavorable. 


 


Cálculo hidráulico de las acometidas 


Tramo 
Lr 


(m) 
Lt 


(m) 
Qb 


(m³/h) 
K 


Q 
(m³/h) 


h 
(m.c.a.) 


Dint 
(mm) 


Dcom 
(mm) 


v 
(m/s) 


J 
(m.c.a.) 


Pent 
(m.c.a.) 


Psal 
(m.c.a.) 


1-2 1.14 1.37 4.32 0.50 2.16 0.30 28.00 32.00 0.97 0.06 49.50 49.14 


  


Abreviaturas utilizadas 


Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 


Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 


Qb Caudal bruto v Velocidad 


K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 


Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 


h Desnivel Psal Presión de salida 
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Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 


Tramo 
Lr 


(m) 
Lt 


(m) 
Qb 


(m³/h) 
K 


Q 
(m³/h) 


h 
(m.c.a.) 


Dint 
(mm) 


Dcom 
(mm) 


v 
(m/s) 


J 
(m.c.a.) 


Pent 
(m.c.a.) 


Psal 
(m.c.a.) 


2-3 1.31 1.57 4.32 0.50 2.16 -0.30 21.70 20.00 1.62 0.25 45.14 44.68 


  


Abreviaturas utilizadas 


Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 


Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 


Qb Caudal bruto v Velocidad 


K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 


Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 


h Desnivel Psal Presión de salida 
 


 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 


Tramo Ttub 
Lr 


(m) 
Lt 


(m) 
Qb 


(m³/h) 
K 


Q 
(m³/h) 


h 
(m.c.a.) 


Dint 
(mm) 


Dcom 
(mm) 


v 
(m/s) 


J 
(m.c.a.) 


Pent 
(m.c.a.) 


Psal 
(m.c.a.) 


3-4 Instalación interior (F) 19.24 23.09 4.32 0.50 2.16 0.00 16.20 20.00 2.91 15.32 44.68 29.36 


4-5 Instalación interior (F) 2.56 3.07 3.96 0.52 2.06 0.00 16.20 20.00 2.77 1.86 29.36 27.50 


5-6 Instalación interior (F) 0.64 0.77 1.44 0.78 1.12 0.00 16.20 20.00 1.51 0.15 27.50 26.85 


6-7 Cuarto húmedo (F) 5.43 6.52 1.44 0.78 1.12 0.00 12.40 16.00 2.58 4.83 26.85 22.02 


7-8 Cuarto húmedo (F) 3.85 4.61 1.08 0.86 0.92 0.00 12.40 16.00 2.13 2.39 22.02 19.63 


8-9 Puntal (F) 1.10 1.32 0.72 1.00 0.72 1.10 12.40 16.00 1.66 0.43 19.63 18.10 


  


Abreviaturas utilizadas 


Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 


Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 


Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 


Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 


K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 


Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 


h Desnivel     
 


Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 


Punto de consumo con mayor caída de presión (Du): Ducha 
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8. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ. 


 


 


Els sistemes de ventilació i extracció d’aire enrarit estaran composats per productes 


industrialitzats i amb els elements de unió, registre i tirada, homologats i garantits. No 


s’utilitzaran mai productes ceràmics per a extracció de gasos i condensats. 


 


En el present projecte es contempla la instal·lació d’un sistema de ventilació forçada 


per als banys, a més d’un sistema de renovació d’aire per a la resta de sales 


climatitzades, segons la instrucció tècnica ITE 02.2.2 del vigent Reglament 


d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE). Es preveu també un sistema de 


ventilació dels arxius amb un mínim de control d’humitat de l’ambient. 


 


 


 


8.1. VENTILACIÓ I RENOVACIÓ D’AIRE. 


8.1.1. Criteris de ventilació. 


 


 


Com a criteris de projecte, les aportacions d’aire de ventilació a les diferents 


dependències seran les que fixa la IT 1.1.4.2.3. que fixa el nivell de qualitat de l’aire 


interior segons l’ús de l’edifici.  


 


el cabal mínim d’aire exterior de ventilació segons el mètode directe serà el que es 


pot veure a continuació, d’acord amb l’ús previst a cada recinte: 


 


Categoria dm3/s per persona 


IDA 2 (administratiu) 12,5 


IDA 3 (Office i Sala polivalent) 8 


 


Aquesta ventilació s’assegura amb la instal·lació de renovació d’aire projectada, 


mitjançant un sistema d’extracció forçada i les corresponents aportacions d’aire des 


de l’exterior, a través d’una xarxa de conductes. 
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8.2. OCUPACIÓ 


 


 


L’ocupació dels diferents recintes s’ha estimat en base al Document Bàsic DB SI de 


seguretat en cas d’incendi, d’acord amb la taula 2.1 de densitat d’ocupació del DBSI3  


 


  m2 Persones 


Office 11,75 2 


Sala Polivalent 128,7 70 


Despatx Personal Tècnic 42,67 4 


Despatx Direcció 27,4 3 


Sala Consulta 1 27,4 3 


Sala Consulta 2 27,65 3 


Despatx CEG 18,08 2 


 


 


 


8.3. VENTILACIÓ 


 


 


El cabal de ventilació necessari per a cada recinte, calculat en base la necessitat de 


la qualitat de l’aire exigida en la IT 1.1.4.2.2 en funció de l’ús, establerta, per a 


l’ocupació prevista en l’apartat anterior és de: 


 


 


  m2 Qualitat l/s Persones 
Cabal total 


(l/s) 
Cabal total 


(m3/h) 


Office 11,75 IDA 3 8 2 16 57,6 


Sala Polivalent 128,7 IDA 3 8 70 560 2016 


Despatx Personal Tècnic 42,67 IDA 2 12,5 4 50 180 


Despatx Direcció 27,4 IDA 2 12,5 3 37,5 135 


Sala Consulta 1 27,4 IDA 2 12,5 3 37,5 135 


Sala Consulta 2 27,65 IDA 2 12,5 3 37,5 135 


Despatx CEG 18,08 IDA 2 12,5 2 25 90 
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8.3.1. Instal·lació de ventilació. 


 


 


La renovació d’aire a les diferents sales s’ha resolt mitjançant un sistema d’extracció 


forçada d’aire a través d’una xarxa de conductes i un sistema d’aportació d’aire 


exterior que es conduirà com a aportació a les unitats interiors. En el cas de la sala 


d’actes es projectarà un sistema de ventilació independent que incorporarà 


recuperadors de l’aire d’extracció. 


 


 


 


8.3.1.1. Extracció. 


 


 


L’extracció es realitzarà mitjançant ventiladors mecànics, connectats a una xarxa de 


conductes que a través de reixetes d’extracció captaran aire de cada sala i el 


conduiran a l’exterior de l’edifici. En el cas de la sala polivalent l’aire d’extracció es 


conduirà cap als recuperadors de calor instal.lats. 


 


 


 


8.3.1.2. Aportació. 


 


 


El sistema d’aportació captarà aire fresc de l’exterior i s’impulsarà a través d’una altra 


xarxa de conductes també mitjançant ventiladors mecànics. Aquest aire, a més serà 


filtrat i s’introduirà en els cassettes de cada sala per al seu tractament tèrmic. En el 


cas de la sala polivalent l’aportació es conduirà previament cap als recuperadors de 


calor. 
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8.3.1.3. Xarxa de conductes de distribució d’aire i dimensionat. 


 


 


Els conductes discorreran per d’interior de falsos sostres, seran de secció circular i 


construïts amb xapa galvanitzada. 


 


En els càlculs realitzats per al dimensionat dels conductes d’aire s’ha seguit el mètode 


de pèrdua de càrrega constant. Com a velocitat màxima de pas d’aire pels conductes 


s’ha fixat la de 5 m/seg. 


 


La pèrdua de càrrega considerada en els càlculs ha estat no superior a 0,8 mm.c.a. 


per cada 10 metres lineals de conducte recte d’aire (màxim). S’ha considerat, a més, 


una pèrdua de càrrega de 2,5 mm.c.a. en comportes i de 5 mm.c.a. en filtres. 


 


La pèrdua de càrrega total és la suma de les pèrdues de les tramades rectes, dels 


equivalents de corbes, etc. i de les dels accessoris. Com a pèrdua de càrrega màxima 


es considera la de la tramada que la tingui més gran. 


 


Els resultats dels esmentats càlculs han donat lloc al dimensionat que es reflecteix 


als diferents plànols que integren la documentació gràfica d’aquest projecte. 


 


 


 


8.3.1.4. Filtrat. 


 


 


S’instal·laran equips de filtrat de l’aire a totes les unitats de tractament de l’aire. Es 


considerarà que la qualitat de l’aire exterior a la zona on s’ubica l’edifici en qüestió es 


classificarà com a ODA 2, o sigui aire amb altes concentracions de partícules solides 


(pol·len, pols, etc...). Donada la qualitat de l’aire exterior i de la de l’aire interior a la 


següent taula es poden observar les classes dels filtres a utilitzar. 


 


 


  IDA 2 IDA 3 


ODA 2 
Prefiltre F6 F6 


Filtre  F8 F7 


 


 


A més tal i com s’especifica en el punt 4 de la IT 1.1.4.2.4, s’instal·laran pre-filtres per 


tal de mantenir nets els components del sistema de renovació. Aquests pre-filtres 


s’instal·laran a l’entrada de l’aire exterior i en el retorn de l’aire interior. 
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8.3.1.5. Recuperació d’energia 


 


 


Tal com exigeix l’apartat 2.4.5.2 donat que el cabal de l’aire d’extracció de la sala 


d’actes és superior a 1800 m3/h s’instal.laran dos recuperadors entàlpics l’eficiencia 


del recuperador triat és superior a l’exigit en la taula 2.4.5.1 del 55%. 


 


 


8.3.1.6. Sistemes de control de la ventilació 


 


 


Els recuperadors entàlpics aniran comandats a partir de les respectives sondes de 


CO2 instal·lades a la sala polivalent. Mentre que la ventilació de la zona 


d’administració anirà manada per un rellotge programable instal·lats al quadre elèctric 


de l’edifici. 


 


 


 


8.4. VENTILACIÓ I CONTROL D’HUMITAT DE LES SALES D’ARXIU 


 


 


La renovació d’aire a les diferents sales d’arxiu es resoldrà mitjançant un sistema 


d’extracció forçada d’aire a través d’una reixa al sostre amb un extractor situat en 


coberta que s’accionarà manualment per un polsador situat a prop de l’accés de cada 


arxiu i l’aportació natural per l’obertura de les finestres. 


 


L’aire ambient serà tractat amb un sistema de control d’humitat composat per una 


unitat d’humidificació portàtil i una unitat tipus consola de deshumidificació controlats 


mitjançant un humidostat que permetrà assolir un grau d’humitat constant del 50%. 


La unitat de deshumidifcació disposarà d’una conducció de desguàs dels condensats 


que es connectarà amb la xarxa de desguàs de l’edifici. Aquesta connexió es 


realitzarà sempre mitjançant un sifó per mantenir la salubritat de la instal·lació. 
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8.5. EQUIPS PRINCIPALS. 


8.5.1. Extractors i ventiladors. 


 


Tal i com ja s’ha dit anteriorment, la instal·lació estarà formada per extractors i 


ventiladors mecànics. Un cop analitzades les demandes de ventilació cada zona de 


l’edifici s’ha realitzat la selecció dels equips, de manera que es cobreixin aquestes 


demandes. Els equips seran els que es descriuen a continuació: 


 


ZONA MÀQUINA 


 Impulsió Extracció 


Sala Polivalent -- -- 


Office 


S&P CVB/4-180/180-N-147W S&P CVB/4-180/180-N-147W 


Despatx Personal Tècnic 


Despatx Direcció 


Sala Consulta 1 


Sala Consulta 2 


Despatx CEG 


Banys  -- S&P Silent CZ/100-8W 


 


 


ZONA MÀQUINA 


 Impulsió Extracció 


Arxiu 1  S&P CVAB/4-2000/315ND-169 W 


Arxiu 2  S&P CVAB/4-2000/315ND-169 W 


Arxiu 3  S&P CVAB/4-2000/315ND-169 W 


Arxiu 4  S&P CVAB/4-2000/315ND-169 W 


 


 


Les característiques tècniques dels ventiladors mecànics projectats seran les 


següents: 


 


Marca/model: S&P Silent CZ/100-8W  


Unitats: 3 


Cabal d’aire: 85 m3/h 


Nivell sonor: 26.5 dB(A) 


Tensió alimentació 230 V / I+N 


 


Marca/model: S&P CVB/4-180/180-N-147W 


Unitats: 2 


Cabal d’aire: 1400 m3/h 


Nivell sonor: 52 dB(A) 


Tensió alimentació 230 V / I+N 


Marca/model: S&P CVAB/4-2000/315ND-169W 
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Unitats: 4 


Cabal d’aire: 1390 m3/h 


Nivell sonor: 54 dB(A) 


Tensió alimentació 230 V / I+N 


 


 


 


8.5.2. Recuperació de l’aire d’extracció: 


 


Les característiques dels recuperadors entàlpics seran  les següents: 


 


Marca/model: MITSUBISHI / LOSSNAY LGH200RVX-E 


Cabal màxim: 2.000 m3/h 


Eficiència  89,5% 


Potència Màxima 1100 W 


 


Marca/model: MITSUBISHI / LOSSNAY LGH100RVX-E 


Cabal màxim: 1.000 m3/h 


Eficiència  89,5% 


Potència Màxima 535 W 
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8.6. ANNEX. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES EQUIPS PROJECTATS 


 


Extractors banys 
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Ventilació sales 
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Ventilació arxiu 
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Recuperadors entàlpics 
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Deshumidificadors i humidificadors arxius 
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9. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 


9.1. DESCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ PROJECTADA. 


 


 


Es projecta dotar a les diferents dependències objecte del present projecte, d’una 


instal·lació de climatització que permetrà mantenir les condicions de confort tèrmic, 


tant al hivern com a l’estiu. 


 


El sistema de climatització projectat està basat en un sistema de bombes de calor 


d’expansió directa amb volum variable de refrigerant (VRF) . 


 


Aquest sistema estarà format per equips partits, el que implica unes unitats exteriors, 


ubicades en la terrassa de la planta sotacoberta de l’edifici, que alimentaran a les 


unitats interiors, que seran les encarregades de tractar l’ambient de les diferents 


sales. 


 


Les unitats interiors projectades son del tipus cassette compacte de 60 cm x 60 


cm.per als despatxos i l’office i de tipus conducte per a la sala polivalent i passadís.  


 


La instal·lació es completarà amb una xarxa d’extracció i renovació d’aire (amb 


recuperació de calor en els casa de la sala polivalent), que garantirà els nivells de 


renovació exigits per la norma, canonades frigorífiques, aïllaments, conductes de 


distribució d’aire, sistemes de regulació i altres. 


 


 


 


9.1.1. Referències normatives 


 


 


A continuació s'ofereix un llistat de la legislació i normes considerades principalment: 


 


• Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 


d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions 


Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a les 


instal·lacions tèrmiques dels edificis. 


• Reial Decret 238/2013, de 5 de abril, pel que es modifiquen determinats 


artícles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal.lacions Tèrmiques en 


els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. 


• Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris 


higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 
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• Decret 352/2004, de 27 de juliol, sobre les condicions tecnicosanitàries 


aplicables als aparells de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire 


amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi. 


• Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció dels criteris 


ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 


• ReIal Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 


• Document Basic HE Estalvi d’Energia. 


• Lle 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 


instal·lacions i els productes.  


 


 


 


9.2. XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE REFRIGERANT. 


9.2.1. Distribució del refrigerant.  


 


 


La distribució del refrigerant des de les unitats exteriors fins a les unitats interiors es 


realitzarà amb canonada de coure frigorífic segons norma UNE-EN 12735-1.  


 


La unió de les canonades es realitzarà mitjançant soldadura forta o mitjançant 


accessoris roscats quan la unió sigui amb un altre element. 


 


El recorregut de les canonades es realitzarà per l’interior del fals sostre en el cas de 


les zones on sigui possible o en disposició encastada en el cas de la resta. 


 


 


 


9.2.2. Aïllament de les canonades. 


 


 


Les tramades de distribució s’aïllaran de forma adient, mitjançant camisa d’escuma 


elastomèrica a base de cautxú sintètic, amb una conductivitat tèrmica segons UNE 


92.201 i 92.205 inferior a 0,037 W/(m·K), tipus Armaflex o similar. Els gruixos d’aquest 


aïllament seran els determinats per la IT 1.2.4.2.1.2, en funció del diàmetre de la 


canonada i la temperatura del fluid circulant. 
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9.2.3. Dimensionat. 


 


 


El dimensionat de les canonades de distribució del refrigerant s’ha realitzat segons 


les prescripcions del fabricant per a cada tram, de manera que s’asseguri el correcte 


funcionament de la instal·lació. A la documentació es troben reflectits els 


dimensionats d’aquestes canonades. 


 


 


 


9.3. EQUIPS PRINCIPALS. 


9.3.1. Unitats exteriors. 


 


 


Tal i com ja s’ha dit anteriorment, la instal·lació estarà formada per uns equips 


d’expansió directa amb volum de refrigerant variable (VRF). Un cop analitzades les 


demandes tèrmiques de la zona a tractar s’ha realitzat la selecció de l’equip, de 


manera que es cobreixi aquesta demanda. La unitats exteriors seran les que es 


descriuen a continuació: 


 


ZONA MÀQUINA 


Sala Polivalent MITSUBISHI PUHY-P250YKB-A1 


Resta de recintes MITSUBISHI PUHY-P200YKB-A1 


 


 


 


9.3.1.1. Característiques de les unitats exteriors projectades. 


 


 


Les característiques tècniques de les unitats exteriors projectades seran les 


següents:  


Marca/model: MITSUBISHI PUHY-P250YKB-A1 


Unitats: 1 


Capacitat Tèrmica: 28,0 kW (Fred) / 31,5 kW (Calor) 


Coeficient d’eficiència energètica: 4,06 


Tensió de subministrament: 400V, trifàsica 


Consum nominal: 11,60 


Cabal d’aire: 10.500 m3/h 


Nivell sonor: 59 dB(A) 


Refrigerant: R410A 
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Marca/model: MITSUBISHI PUHY-P200YKB-A1 


Unitats: 1 


Capacitat Tèrmica: 22,40 kW (Fred) / 25 kW (Calor) 


Coeficient d’eficiència energètica: 4,31 


Tensió de subministrament: 400V, trifàsica 


Consum nominal: 8,70 


Cabal d’aire: 10.500 m3/h 


Nivell sonor: 57 dB(A) 


Refrigerant: R410A 


 


Marca/model: MITSUBISHI / MUZ-EF25VE 


Unitats: 1 


Capacitat Tèrmica: 2,5 kW (Fred) / 3,2 kW (Calor) 


Coeficient d’eficiència energètica: 4,57 


Tensió de subministrament: 230V, monofàsica 


Cabal d’aire: 10.500 m3/h 


Nivell sonor: 47 dB(A) 


Refrigerant: R410A 


 


A l’annex de documentació tècnica dels principals elements projectats que 


acompanya a la present memòria descriptiva, es proposen diferents equips d’una 


marca comercial que compleix els requeriments tècnics detallats en els següents 


apartats. 


 


 


 


9.3.2. Unitats interiors projectades. 


 


 


Tal i com ja s’ha dit anteriorment, la instal·lació estarà formada per un equip 


d’expansió directa. Un cop analitzades les demandes tèrmiques de les zones a tractar 


s’ha realitzat la selecció dels equips, de manera que es cobreixin aquestes 


demandes. Les unitats interiosr seran les que es descriuen a continuació: 


 


 Recinte Unitat interior VRF Tipus Unitats 


Office MITSUBISHI  PLFY P15VFM-E Cassette 1 


Sala Polivalent 
 
 


MITSUBISHI PEFY P80VMA-E Conductes 1 


MITSUBISHI PEFY P80VMA-E Conductes 1 


MITSUBISHI PEFY P80VMA-E Conductes 1 


Despatx Personal Tècnic 
MITSUBISHI PLFY P20VFM-E Cassette 1 


MITSUBISHI PLFY P20VFM-E Cassette 1 


Despatx Direcció MITSUBISHI PLFY P32VFM-E Cassette 1 
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Sala Consulta 1 MITSUBISHI PLFY P32VFM-E Cassette 1 


Sala Consulta 2 MITSUBISHI PLFY P32VFM-E Cassette 1 


Despatx CEG MITSUBISHI / MSZ – EF25VE Paret 1 


Circulació MITSUBISHI PEFY P32VMA-E Conductes 1 


9.3.2.1. Característiques de les unitats interiors projectades. 


 


 


Les característiques tècniques de les unitats interiors projectades seran les següents:  


 


Marca/model: MITSUBISHI  PLFY P15VFM-E 


Tipus: Cassette 


Unitats: 2 


Capacitat Tèrmica: 1,7 kW (Fred) / 1,9 kW (Calor) 


Tensió de subministrament: 230V, monofàsica 


Cabal d’aire: 390 / 450 / 480 m3/h 


Nivell sonor: 26 / 28 / 30 dB(A) 


Refrigerant: R410A 


 


Marca/model: MITSUBISHI PLFY P20VFM-E 


Tipus: Cassette 


Unitats: 2 


Capacitat Tèrmica: 2,2 kW (Fred) / 2,5 kW (Calor) 


Tensió de subministrament: 230V, monofàsica 


Cabal d’aire: 390 / 450 / 510 m3/h 


Nivell sonor: 26 / 29 / 31 dB(A) 


Refrigerant: R410A 


 


Marca/model: MITSUBISHI PLFY P32VFM-E 


Tipus: Cassette 


Unitats: 3 


Capacitat Tèrmica: 3,6 kW (Fred) / 4,0 kW (Calor) 


Tensió de subministrament: 230V, monofàsica 


Cabal d’aire: 420 / 480 / 630 m3/h 


Nivell sonor: 26 / 30 / 34 dB(A) 


Refrigerant: R410A 


 


Marca/model: MITSUBISHI PEFY P32VMA-E 


Tipus: Conductes 


Unitats: 1 


Capacitat Tèrmica: 3,6 kW (Fred) / 4,0 kW (Calor) 


Tensió de subministrament: 230V, monofàsica 


Cabal d’aire: 450 / 540 / 630 m3/h 


Nivell sonor: 23 / 26 / 29 dB(A) 


Refrigerant: R410A 


 







 


 74 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


Marca/model: MITSUBISHI PEFY P80VMA-E 


Tipus: Conductes 


Unitats: 3 


Capacitat Tèrmica: 9,0 kW (Fred) / 10,0 kW (Calor) 


Tensió de subministrament: 230V, monofàsica 


Cabal d’aire: 870 / 1.080 / 1.260 m3/h 


Nivell sonor: 26 / 29 / 34 dB(A) 


Refrigerant: R410A 


 


 


A l’annex de documentació tècnica dels principals elements projectats que 


acompanya a la present memòria descriptiva, es proposa un equip d’una marca 


comercial que compleix els requeriments tècnics detallats en els següents apartats. 


 


 


 


9.3.3. Potències de producció de fred i de calor instal·lades. 


 
 
Segons s’ha descrit en l’anterior apartat, es projecta la instal·lació de la següent 


potencia tèrmica per climatització: 


 


Refrigeració 


 


Denominació 
Pot. tèrmica 


útil 
Núm. 


Equips 
Pot tèrmica 


total 


MITSUBISHI PUHY-P250YKB-A1 28,00 kW 1 28,00 kW 


MITSUBISHI PUHY-P200YKB-A1 22,40 Kw 1 22,40 kW 


MITSUBISHI / MSZ – EF25VE 2,50 kW 1 2,50 kW 


POTENCIA TÈRMICA REFRIGERACIÓ TOTAL EDIFICI 52,90 kW 


 


 


Calefacció 


 


Denominació 
Pot. tèrmica 


útil 
Núm. 


Equips 
Pot tèrmica 


total 


MITSUBISHI PUHY-P250YKB-A1 31,50 kW 1 31,5 kW 


MITSUBISHI PUHY-P200YKB-A1 25,00 kW 1 25,00 kW 


MITSUBISHI / MSZ – EF25VE 3,20 kW 1 3,20 kW 


POTENCIA TÈRMICA CALEFACCIÓ TOTAL EDIFICI 59,7 kW 
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9.4. INSTAL·LACIÓ DE DESGUÀS DE CONDENSATS DE LA INSTAL·LACIÓ DE 


CLIMATITZACIÓ. 


 


 


Totes les unitats interiors que formen part de la instal·lació de climatització disposaran 


d’un sistema de recollida dels condensats que es puguin formar a les bateries 


d’aquests equips quan funcionin en mode de refrigeració, i de conducció d’aquests a 


la xarxa de desguàs de l’edifici. La connexió de les conduccions de desguàs dels 


condensats amb la xarxa de desguàs de l’edifici es realitzarà sempre mitjançant un 


sifó per mantenir la salubritat de la instal·lació. 


 


 


 


9.5. REGULACIÓ I CONTROL. 


 


 


Les unitats interiors disposaran d’un comandament a distancia a través del qual es 


podran controlar tots els paràmetres de funcionament d’aquesta unitat, com son la 


temperatura de confort desitjada, la velocitat de l’aire, etc... 


 


 


 


9.6. ESTALVI ENERGÈTIC. 


 


 


En el disseny de la instal·lació s’ha tingut especial cura en l’aprofitament i l’estalvi 


energètics, tal com es descriurà en els corresponents apartats. 


 


Les principals mesures d’estalvi energètic projectades son les següents: 


- Sectorització de la instal·lació tenint en compte les diferents orientacions de les 


sales o les diferents zones de treball susceptibles de treballar en horaris 


diferents. 


- La instal·lació d’equips amb un rendiment molt elevat. 


- La instal·lació d’equips amb compressors del tipus inverter, que permeten 


funcionar en el punt òptim segons la demanda, sense esglaonaments. 


 


D’aquesta forma s’aconsegueixen unes condicions de confort d’acord amb les 


necessitats, reduint al màxim la despesa energètica. 
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9.7. FONT D’ENERGIA UTILITZADA. 


 


 


La font d’energia utilitzada per a alimentar la instal·lació es la elèctrica, energia que 


els equips s’encarregaran de transformar-la en tèrmica, ja sigui frigorífica o calorífica, 


depenent de les necessitats del moment. 


 


Aquesta energia serà procedent de la xarxa de distribució municipal proporcionada 


per la companyia subministradora ENDESA DISTRIBUCIÓN. 


 


 


 


9.8. ALTRES CONDICIONS DE CONFORT. 


9.8.1. Nivell acústic. 


 


 


Es calcula la instal·lació de manera que acompleixi amb els límits fixats a la DB-HR 


“Protecció davant del Soroll” del Codi Tècnic de la Edificació  la instrucció ITE 02.2.3.1 


com a condicions acústiques en els edificis, de manera que la velocitat de l'aire en 


els conductes i al travessar les reixes i els difusors no proporcioni nivells de fressa a 


l'interior de les dependències superiors als següents valors : 


 


Despatxos: 45 dB(A) 


Zones comuns: 50 dB(A) 


Espais de servei : 55 dB(A) 


 


 


 


9.8.2. Moviment de l’aire. 


 


 


En aplicació de la IT 1.1.4.1.3, la instal·lació es dissenya de manera que la velocitat 


de l'aire no sobrepassi els 0,10 m/s a temperatura seca de 20 C ni els 0,20 m/s a 


temperatura seca de 27 C. 
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9.8.3. Vibracions. 


 


 


Tots els equips disposaran de suports esmorteïdors de les vibracions que produeixin, 


determinats en funció de l’espectre freqüencial específic de cada màquina. 


 


La incorporació d’aquests antivibratoris impedirà la transmissió de vibracions 


perceptibles a les bancades, suports i elements de sustentació de les màquines. 


 


 


 


9.8.4. Filtrat. 


 


S’instal·laran equips de filtrat de l’aire a totes les unitats interiors de tractament de 


l’aire. Es considerarà que la qualitat de l’aire exterior a la zona on s’ubica l’edifici en 


qüestió es classificarà com a ODA 2, o sigui aire amb altes concentracions de 


partícules solides (pol·len, pols, etc...). Donada la qualitat de l’aire exterior i de la de 


l’aire interior a la següent taula es poden observar les classes dels filtres a utilitzar. 


 


  IDA 2 IDA 3 


ODA 2 
Prefiltre F6 F6 


Filtre  F8 F7 


 


A més tal i com s’especifica en el punt 4 de la IT 1.1.4.2.4, s’instal·laran pre-filtres per 


tal de mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament de l’aire. 


Aquests pre-filtres s’instal·laran a l’entrada de l’aire exterior. 


 


 


 


9.9. MANTENIMENT. 


 


L’usuari de les instal·lacions projectades serà el responsable de que es dugui a terme 


el manteniment adient, amb la finalitat de mantenir les seves característiques 


funcionals i la seva seguretat segons marca la IT 3. 
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9.10. ANNEX I: CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES. 


9.10.1. Hipòtesi de càlcul de les instal·lacions de climatització. 


 


 


Es projecta la instal·lació de climatització de forma que s’assegurin els nivells de 


confort i els requeriments reglamentaris definits per la normativa vigent, en especial 


al RITE en la seva Instrucció ITE 02.2.  Es garantiran les condicions interiors d’estiu 


i d’hivern, definides per la ITE 02.2.2. 


 


 


 


9.10.2. Condicions de projecte. 


 


 


Les condicions climatològiques en què han estat basats els càlculs d’aquest projecte, 


d’acord amb la destinació de la instal·lació, són els següents : 


 


a) Condicions exteriors 


 Hivern 


 Temperatura seca 0,20 C 


 


 Estiu 


 Temperatura seca 26,61 C 


 


b) Situació considerada 


 Latitud   41,52º 


 Altitud   304 metres 


 


c) Condicions interiors 


 Hivern 


 Temperatura  21 C 


 Humitat relativa 50 % 


 


 Estiu 


 Temperatura  24 C 


 Humitat relativa 55 % 
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e) Data i hores d’utilització considerades 


 


Com a data i hora més desfavorables per al càlcul de les necessitats de calor, per la 


major part de dependències, el mes de gener, a les 8 hores solars, i per a les de fred 


el mes de juliol a les 14 hores solars. Com a horari de funcionament de les zones a 


climatitzar s’ha considerat: qualsevol hora del dia donat quel’us de l’edific es 


polivallent i no esta definit.. 


 


f) Dades climàtiques per a càlculs 


 


Els fulls de càlcul de càrregues tèrmiques han estat elaborats en base als paràmetres 


de disseny establerts per la vigent normativa i també a la geometria pròpia de l’edifici 


projectat. 


 


g) Il·luminació 


La càrrega tèrmica aportada per la il·luminació és la corresponent als equips 


d’enllumenat que funcionen en cada moment. 


 


 


 


9.10.3. Coeficients de transmissió de l’edifici. 


 


 


Per al càlcul dels esmentats coeficients s’han tingut en compte la situació de l’edifici, 


els graus d’azimut, la composició i acabats dels tancaments, les proteccions solars i 


els factors de correcció per vent, ombra, radiacions difuses, etc. 


 


 


 


9.10.4. Càlcul de carregues tèrmiques. 


 


 


D’acord amb les hipòtesis de càlcul indicades en els apartats anteriors i amb les 


característiques constructives de l’edifici, s’ha fet una estimació de les càrregues 


tèrmiques a considerar per a les diferents dependències. A l’Annex del present capítol 


es presenta el resultat d’aquests càlculs. 
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9.11. ANNEX II: CÀLCULS TÈRMICS INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ. 


 


Emplaçament: Les Borges Blanques 


Latitud (graus): 41.52 graus 


Altitud sobre el nivell del mar: 304 m 


Percentil per estiu: 5.0% 


Temperatura seca estiu: 26.61 ° C 


Temperatura humida estiu: 22.50 ° C 


Oscil·lació mitjana diària: 8.4 ° C 


Oscil·lació mitjana anual: 27.5 ° C 


Percentil per hivern: 97.5% 


Temperatura seca a l'hivern: 0.20 ° C 


Humitat relativa a l'hivern: 90% 


Velocitat del vent: 3.6 m / s 


Temperatura del terreny: 6.07 ° C 


Percentatge de majoració per l'orientació N: 20% 


Percentatge de majoració per l'orientació S: 0% 


Percentatge de majoració per l'orientació E: 10% 


Percentatge de majoració per l'orientació O: 10% 


Suplement de intermitència per a calefacció: 15% 


Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3% 


Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0% 


Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0% 
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Refrigeració 


Planta baixa 


 


CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Office (Sala de descanso)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.0 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 


C. 
SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   NE   6.6   3.33   720   Claro   23.4   
 


  
-13.55 


 


Ventanas exteriores     


Núm. 
ventanas 


  
Orientació
n 


  
Superficie total 
(m²) 


  
U 
(W/(m²·K)) 


  
Coef. radiación 
solar 


  
Ganancia 
(W/m²) 


  


2   NE   1.9   3.66   0.33   24.9   
 


  


48.54 
 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Pared interior   15.2   2.10   172   23.6   


Pared interior   15.2   0.55   38   25.0   


Forjado   12.0   0.44   428   22.6   


Forjado   5.2   0.26   443   22.9   
 


  


-13.10 


8.46 


-7.43 


-1.54 
 


Total estructural 21.38 


Ocupantes     


Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 


Empleado de oficina   2   60.48   65.98 
 


120.95 131.95 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   168.03   1.05 
 


  
176.43 


Instalaciones y otras cargas   192.03 


Cargas interiores 120.95 500.41 


Cargas interiores totales 621.36 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  15.65 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 


Cargas internas totales 
 


120.95 537.44 


Potencia térmica interna total 658.40 


Ventilación     


Caudal de ventilación total (m³/h)   


60.0   
 


319.95 38.32 


Cargas de ventilación 319.95 38.32 


Potencia térmica de ventilación total 358.27 


Potencia térmica 440.90 575.77 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.0 m² 84.7 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1016.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Sala Polivalent (Aulas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.0 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(W) 


C. 
SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   NO   6.0   0.28   737   Claro   21.4   


Fachada   SO   29.0   0.28   737   Claro   21.7   


Fachada   NE   27.6   0.28   737   Claro   22.8   


Fachada   SE   43.8   0.27   189   Claro   24.8   
 


  


-4.34 


-18.90 


-9.49 


9.54 
 


Ventanas exteriores     


Núm. 
ventanas 


  
Orientació
n 


  
Superficie total 
(m²) 


  
U 
(W/(m²·K)) 


  
Coef. radiación 
solar 


  
Ganancia 
(W/m²) 


  


4   SE   4.4   3.00   0.39   24.8   


1   SE   3.7   3.07   0.39   20.8   
 


  
109.80 


76.42 
 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Pared interior   7.9   0.55   27   25.1   


Forjado   117.1   0.44   428   22.6   


Forjado   129.5   0.26   443   22.9   


Hueco interior   1.7   2.03       25.0   
 


  


4.79 


-72.54 


-38.44 


3.42 
 


Total estructural 60.27 


Ocupantes     


Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 


Sentado o en reposo   70   34.89   62.73 
 


2442.30 4391.26 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   2263.28   1.05 
 


  
2376.44 


Instalaciones y otras cargas   1464.47 


Cargas interiores 2442.30 8232.17 


Cargas interiores totales 10674.47 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  248.77 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78  
 


Cargas internas totales 
 


2442.30 8541.22 


Potencia térmica interna total 10983.52 


Ventilación     


Caudal de ventilación total (m³/h)   


3150.0   
 


16794.77 2011.53 


Cargas de ventilación 16794.77 2011.53 


Potencia térmica de ventilación total 18806.29 


Potencia térmica 19237.07 10552.74 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 133.1 m² 223.8 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 29789.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Despatx personal tècnic (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.0 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.0 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. 
LATENTE 
(W) 


C. 
SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   SO   11.0   0.28   737   Claro   20.5   
 


  
-10.79 


 


Ventanas exteriores     


Núm. 
ventanas 


  
Orientació
n 


  
Superficie total 
(m²) 


  
U 
(W/(m²·K)) 


  
Coef. radiación 
solar 


  
Ganancia 
(W/m²) 


  


2   SO   7.8   2.70   0.43   110.5   


1   SO   1.3   3.61   0.33   81.8   


2   SO   2.6   3.08   0.39   94.5   
 


  861.72 


106.28 


242.25 
 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Pared interior   31.3   0.55   27   24.6   


Forjado   42.4   0.44   428   22.1   


Forjado   40.1   0.26   443   22.4   
 


  
10.40 


-35.54 


-17.16 
 


Total estructural 1157.16 


Ocupantes     


Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 


Empleado de oficina   5   60.48   65.98 
 


302.38 329.88 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   593.48   1.05 
 


  
623.16 


Instalaciones y otras cargas   678.27 


Cargas interiores 302.38 1631.31 


Cargas interiores totales 1933.69 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  83.65 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90  
 


Cargas internas totales 
 


302.38 2872.12 


Potencia térmica interna total 3174.50 


Ventilación     


Caudal de ventilación total (m³/h)   


190.8   
 


966.00 61.31 


Cargas de ventilación 966.00 61.31 


Potencia térmica de ventilación total 1027.31 


Potencia térmica 1268.38 2933.43 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 42.4 m² 99.1 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4201.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Despatx Direcció (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Octubre 
C. 
LATENTE 
(W) 


C. 
SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   SO   3.0   0.28   737   Claro   19.4   
 


  
-3.88 


 


Ventanas exteriores     


Núm. 
ventanas 


  
Orientació
n 


  
Superficie total 
(m²) 


  
U 
(W/(m²·K)) 


  
Coef. radiación 
solar 


  
Ganancia 
(W/m²) 


  


2   SO   2.6   3.08   0.39   106.0   


1   SO   1.3   3.61   0.33   90.6   


2   SO   7.6   2.70   0.43   120.6   
 


  274.31 


117.81 


910.66 
 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Forjado   27.1   0.44   428   21.6   


Forjado   27.1   0.26   443   21.9   
 


  -28.34 


-14.97 
 


Total estructural 1255.59 


Ocupantes     


Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 


Empleado de oficina   3   60.48   65.98 
 


181.43 197.93 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   379.18   1.05 
 


  
398.14 


Instalaciones y otras cargas   433.35 


Cargas interiores 181.43 1029.41 


Cargas interiores totales 1210.84 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  68.55 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93  
 


Cargas internas totales 
 


181.43 2353.56 


Potencia térmica interna total 2534.99 


Ventilación     


Caudal de ventilación total (m³/h)   


121.9   
 


583.96 2.45 


Cargas de ventilación 583.96 2.45 


Potencia térmica de ventilación total 586.40 


Potencia térmica 765.38 2356.01 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 115.2 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3121.4 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Sala de Consulta (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Octubre 
C. 
LATENTE 
(W) 


C. 
SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   SO   3.0   0.28   737   Claro   19.4   
 


  
-3.88 


 


Ventanas exteriores     


Núm. 
ventanas 


  
Orientació
n 


  
Superficie total 
(m²) 


  
U 
(W/(m²·K)) 


  
Coef. radiación 
solar 


  
Ganancia 
(W/m²) 


  


2   SO   7.8   2.70   0.43   120.7   


1   SO   1.3   3.61   0.33   90.6   


1   SO   1.3   3.08   0.39   106.1   


1   SO   1.1   3.09   0.39   104.7   
 


  
939.43 


117.82 


137.90 


109.98 
 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Forjado   27.1   0.44   428   21.6   


Forjado   24.8   0.26   443   21.9   
 


  -28.34 


-13.69 
 


Total estructural 1259.21 


Ocupantes     


Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 


Empleado de oficina   3   60.48   65.98 
 


181.43 197.93 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   379.20   1.05 
 


  
398.16 


Instalaciones y otras cargas   433.37 


Cargas interiores 181.43 1029.46 


Cargas interiores totales 1210.89 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  68.66 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93  
 


Cargas internas totales 
 


181.43 2357.33 


Potencia térmica interna total 2538.76 


Ventilación     


Caudal de ventilación total (m³/h)   


121.9   
 


583.99 2.45 


Cargas de ventilación 583.99 2.45 


Potencia térmica de ventilación total 586.44 


Potencia térmica 765.42 2359.78 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 115.4 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3125.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Consulta 2 (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.5 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Octubre 
C. 
LATENTE 
(W) 


C. 
SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   SO   3.0   0.28   737   Claro   19.4   
 


  
-3.89 


 


Ventanas exteriores     


Núm. 
ventanas 


  
Orientació
n 


  
Superficie total 
(m²) 


  
U 
(W/(m²·K)) 


  
Coef. radiación 
solar 


  
Ganancia 
(W/m²) 


  


2   SO   2.6   3.08   0.39   106.0   


1   SO   1.3   3.61   0.33   90.6   


2   SO   7.6   2.70   0.43   120.6   
 


  273.99 


117.81 


913.66 
 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Forjado   27.1   0.44   428   21.6   


Forjado   27.1   0.26   443   21.9   
 


  -28.39 


-15.00 
 


Total estructural 1258.19 


Ocupantes     


Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 


Empleado de oficina   3   60.48   65.98 
 


181.43 197.93 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   379.88   1.05 
 


  
398.88 


Instalaciones y otras cargas   434.15 


Cargas interiores 181.43 1030.96 


Cargas interiores totales 1212.39 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  68.67 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93  
 


Cargas internas totales 
 


181.43 2357.83 


Potencia térmica interna total 2539.25 


Ventilación     


Caudal de ventilación total (m³/h)   


122.1   
 


585.04 2.45 


Cargas de ventilación 585.04 2.45 


Potencia térmica de ventilación total 587.50 


Potencia térmica 766.47 2360.28 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 115.2 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3126.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Despatx CEG (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.0 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 


C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   NE   15.8   0.28   737   Claro   23.0   
 


  
-4.25 


 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Pared interior   14.5   2.10   111   24.3   


Forjado   21.2   0.44   428   22.6   


Forjado   18.4   0.26   443   22.9   
 


  
8.58 


-13.16 


-5.47 
 


Total estructural -14.30 


Ocupantes     


Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 


Empleado de oficina   3   60.48   65.98 
 


181.43 197.93 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   297.42   1.05 
 


  
312.29 


Instalaciones y otras cargas   339.91 


Cargas interiores 181.43 850.13 


Cargas interiores totales 1031.56 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  25.07 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83  
 


Cargas internas totales 
 


181.43 860.91 


Potencia térmica interna total 1042.33 


Ventilación     


Caudal de ventilación total (m³/h)   


95.6   
 


509.71 61.05 


Cargas de ventilación 509.71 61.05 


Potencia térmica de ventilación total 570.75 


Potencia térmica 691.13 921.95 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.2 m² 75.9 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1613.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Circulació (Pasillos o distribuidores)   Administració 
 


Condiciones de proyecto     


Internas   Externas 


Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 25.7 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 


Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 


C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores     


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   


Fachada   NE   4.9   0.28   737   Claro   23.1   
 


  
-1.17 


 


Cerramientos interiores     


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   


Pared interior   57.2   2.10   172   24.1   


Pared interior   19.4   1.97   65   25.0   


Pared interior   6.1   1.96   76   25.0   


Forjado   87.3   0.44   428   22.6   


Forjado   81.0   0.26   443   22.9   


Hueco interior   3.2   2.25       24.9   


Hueco interior   3.3   2.03       24.9   
 


  


17.64 


38.93 


11.49 


-52.95 


-24.16 


6.25 


5.85 
 


Total estructural 1.87 


Iluminación     


Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 


Fluorescente con reactancia   2094.26   1.07 
 


  
2240.85 


Cargas interiores   2240.85 


Cargas interiores totales 2240.85 


Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 


  67.28 
 


FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00  
 


Cargas internas totales 
 


0.00 2310.01 


Potencia térmica interna total 2310.01 


Potencia térmica   2310.01 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 87.3 m² 26.5 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2310.0 W 
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Calefacció 
Planta baixa 


 


CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Office (Sala de descanso)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   NE   6.6   3.33   720   Claro   
 


526.26 
 


Ventanas exteriores   


Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   


2   NE   1.9   3.66   
 


170.57 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Pared interior   15.2   2.10   172   


Pared interior   15.2   0.55   38   


Forjado   12.0   0.41   428   


Forjado   10.4   0.27   443   
 


331.03 


87.06 


51.48 


29.47 
 


Total estructural 1195.88 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


179.38 
 


Cargas internas totales 
 


1375.26 


Ventilación   


Caudal de ventilación total (m³/h)   


60.0   
 


395.90 


Potencia térmica de ventilación total 395.90 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.0 m² 147.6 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1771.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Sala Polivalent (Aulas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   NO   6.0   0.28   737   Claro   


Fachada   SO   29.0   0.28   737   Claro   


Fachada   NE   27.6   0.28   737   Claro   


Fachada   SE   43.8   0.27   189   Claro   
 


39.63 


175.99 


183.09 


259.26 
 


Ventanas exteriores   


Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   


4   SE   4.4   3.00   


1   SE   3.7   3.07   
 


289.98 


246.88 
 


Forjados inferiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Losa de cimentación   13.3   0.42   1868   
 


84.41 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Pared interior   9.3   0.55   27   


Forjado   117.1   0.41   428   


Forjado   129.5   0.27   443   


Hueco interior   1.7   2.03       
 


53.70 


502.44 


366.85 


35.31 
 


Total estructural 2237.53 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


335.63 
 


Cargas internas totales 
 


2573.16 


Ventilación   


Caudal de ventilación total (m³/h)   


3150.0   
 


20781.34 


Potencia térmica de ventilación total 20781.34 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 133.1 m² 175.4 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 23354.5 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Despatx personal tècnic (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   SO   11.0   0.28   737   Claro   
 


66.43 
 


Ventanas exteriores   


Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   


2   SO   7.8   2.70   


1   SO   1.3   3.61   


2   SO   2.6   3.08   
 


459.71 


102.50 


172.40 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Pared interior   31.3   0.55   27   


Forjado   42.4   0.41   428   


Forjado   40.1   0.27   443   


Hueco interior   1.4   0.76       
 


180.17 


181.90 


113.57 


10.75 
 


Total estructural 1287.43 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


193.11 
 


Cargas internas totales 
 


1480.54 


Ventilación   


Caudal de ventilación total (m³/h)   


190.8   
 


1258.51 


Potencia térmica de ventilación total 1258.51 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 42.4 m² 64.6 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2739.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Despatx Direcció (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   SO   3.0   0.28   737   Claro   
 


18.39 
 


Ventanas exteriores   


Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   


2   SO   2.6   3.08   


1   SO   1.3   3.61   


2   SO   7.6   2.70   
 


173.86 


102.50 


445.07 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Forjado   27.1   0.41   428   


Forjado   27.1   0.27   443   
 


116.22 


76.74 
 


Total estructural 932.78 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


139.92 
 


Cargas internas totales 
 


1072.70 


Ventilación   


Caudal de ventilación total (m³/h)   


121.9   
 


804.06 


Potencia térmica de ventilación total 804.06 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 69.3 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1876.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Sala de Consulta (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   SO   3.0   0.28   737   Claro   
 


18.39 
 


Ventanas exteriores   


Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   


2   SO   7.8   2.70   


1   SO   1.3   3.61   


2   SO   2.4   3.08   
 


458.79 


102.50 


158.21 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Forjado   27.1   0.41   428   


Forjado   24.8   0.27   443   
 


116.21 


70.20 
 


Total estructural 924.31 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


138.65 
 


Cargas internas totales 
 


1062.95 


Ventilación   


Caudal de ventilación total (m³/h)   


121.9   
 


804.11 


Potencia térmica de ventilación total 804.11 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 68.9 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1867.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Consulta 2 (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   SO   3.0   0.28   737   Claro   
 


18.42 
 


Ventanas exteriores   


Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   


2   SO   2.6   3.08   


1   SO   1.3   3.61   


2   SO   7.6   2.70   
 


173.67 


102.50 


446.50 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Pared interior   9.1   1.97   65   


Forjado   27.1   0.41   428   


Forjado   27.1   0.27   443   
 


187.78 


116.43 


76.88 
 


Total estructural 1122.18 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


168.33 
 


Cargas internas totales 
 


1290.51 


Ventilación   


Caudal de ventilación total (m³/h)   


122.1   
 


805.56 


Potencia térmica de ventilación total 805.56 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.1 m² 77.2 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2096.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Despatx CEG (Oficinas)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   NE   15.8   0.28   737   Claro   
 


105.10 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Pared interior   14.5   2.10   111   


Forjado   21.2   0.41   428   


Forjado   19.6   0.27   443   
 


316.82 


91.15 


55.62 
 


Total estructural 568.69 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


85.30 
 


Cargas internas totales 
 


654.00 


Ventilación   


Caudal de ventilación total (m³/h)   


95.6   
 


630.69 


Potencia térmica de ventilación total 630.69 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.2 m² 60.5 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1284.7 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 


Recinto   Conjunto de recintos 


Circulació (Pasillos o distribuidores)   Administració 
 


Condiciones de proyecto   


Internas   Externas 


Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 0.2 °C 


Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 


Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 


Cerramientos exteriores   


Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   


Fachada   NE   4.9   0.28   737   Claro   
 


32.44 
 


Cerramientos interiores   


Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   


Pared interior   65.0   2.10   172   


Pared interior   19.4   1.97   65   


Pared interior   6.1   1.96   76   


Forjado   87.3   0.41   428   


Forjado   83.9   0.27   443   


Hueco interior   3.2   2.25       


Hueco interior   3.3   2.03       
 


1417.66 


397.34 


123.56 


374.40 


237.84 


75.03 


70.17 
 


Total estructural 2728.44 


Cargas interiores totales   


Cargas debidas a la intermitencia de uso 15.0 % 
 


409.27 
 


Cargas internas totales 
 


3137.71 


POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 87.3 m² 36.0 W/m² 
 


POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3137.7 W 
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RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 


Refrigeració 


 
 


Conjunto: Administració 


Recinto Planta 


Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 


Estructural 
(W) 


Sensible interior 
(W) 


Total interior 
(W) 


Sensible 
(W) 


Total 
(W) 


Caudal 
(m³/h) 


Sensible 
(W) 


Carga total 
(W) 


Por superficie 
(W/m²) 


Sensible 
(W) 


Máxima simultánea 
(W) 


Máxima 
(W) 


Office Planta baja 21.38 500.41 621.36 537.44 658.40 60.01 38.32 358.27 84.71 575.77 987.56 1016.67 


Sala Polivalent Planta baja 60.27 8232.17 10674.47 8541.22 10983.52 3150.00 2011.53 18806.29 223.76 10552.74 28728.70 29789.81 


Despatx personal tècnic Planta baja 1157.16 1631.31 1933.69 2872.12 3174.50 190.76 61.31 1027.31 99.12 2933.43 3963.00 4201.81 


Despatx Direcció Planta baja 1255.59 1029.41 1210.84 2353.56 2534.99 121.88 2.45 586.40 115.25 2356.01 2819.33 3121.39 


Sala de Consulta Planta baja 1259.21 1029.46 1210.89 2357.33 2538.76 121.89 2.45 586.44 115.38 2359.78 2821.73 3125.20 


Consulta 2 Planta baja 1258.19 1030.96 1212.39 2357.83 2539.25 122.11 2.45 587.50 115.23 2360.28 2843.21 3126.75 


Despatx CEG Planta baja -14.30 850.13 1031.56 860.91 1042.33 95.60 61.05 570.75 75.93 921.95 1592.18 1613.09 


Circulació Planta baja 1.87 2240.85 2240.85 2310.01 2310.01 0.00 0.00 0.00 26.47 2310.01 2309.21 2310.01 


Total   3862.2 Carga total simultánea   46064.9   


 


 


Calefacció 


 


Conjunto: Administració 


Recinto Planta 
Carga interna 


sensible 
(W) 


Ventilación Potencia 


Caudal 
(m³/h) 


Carga total 
(W) 


Por superficie 
(W/m²) 


Máxima 
simultánea 


(W) 


Máxima 
(W) 


Office Planta baja 1375.26 60.01 395.90 147.57 1771.15 1771.15 


Sala Polivalent Planta baja 2573.16 3150.00 20781.34 175.42 23354.50 
23354.5


0 


Despatx personal tècnic Planta baja 1480.54 190.76 1258.51 64.61 2739.05 2739.05 


Despatx Direcció Planta baja 1072.70 121.88 804.06 69.29 1876.76 1876.76 


Sala de Consulta Planta baja 1062.95 121.89 804.11 68.93 1867.06 1867.06 


Consulta 2 Planta baja 1290.51 122.11 805.56 77.25 2096.07 2096.07 


Despatx CEG Planta baja 654.00 95.60 630.69 60.47 1284.69 1284.69 


Circulació Planta baja 3137.71 0.00 0.00 35.96 3137.71 3137.71 


Total   3862.2 
Carga total 
simultánea   


38127.0   


 


 


 


RESUM DELS RESULTATS PER CONJUNTS DE RECINTES 


 


 


Refrigeración 


Conjunto 
Potencia por superficie 


(W/m²) 
Potencia total 


(W) 


Administració 88.3 46064.9  
  


Calefacción 


Conjunto 
Potencia por superficie 


(W/m²) 
Potencia total 


(W) 


Administració 73.1 38127.0 
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9.12. ANNEX III: CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS 


PROJECTATS. 
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10. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 


10.1. REGLAMENTACIÓ APLICADA. 


 


 


En la present document es justificarà l’adequació de la present instal·lació elèctrica a 


la Normativa Vigent, principalment recollida a la següent reglamentació: 


 


- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques 


complementàries (ITC BT), aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, 


especialment pel que fa referència a les Instruccions Tècniques 


Complementàries referents a les instal·lacions d’enllaç (ITC BT 013-014-015-


016-017); i a les instal·lacions interiors o receptores (ITC BT 019-020-021-022-


023-024). A més en la present instal·lació serà d’aplicació les prescripcions 


corresponents a la Instrucció Tècnica Complementari ITC BT 028, corresponent 


a les instal·lacions de pública concurrència. 


- Decret 363/2004, de 24 d’agost del Departament de Treball i Indústria, pel qual 


es regula el procediment administratiu per a l’aplicació a Catalunya del 


Reglament electrotècnic per a baixa Tensió. 


- Normes UNE d’aplicació. 


- Normes particulars de l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 
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10.1.1. Ocupació prevista. 


 
 
Per al càlcul de l’ocupació de l’edifici es prenen els valors indicats en la taula 2.1. de 


l’apartat 2 del DB SI del CTE, en funció de la superfície del recinte considerat,  


 


A efectes de determinar l’ocupació total de l’edifici s’ha tingut en compte el possible 


ús alternatiu i la possible no ocupació de diferents zones. Les densitats utilitzades en 


el càlcul de l’ocupació han estat les següents: 


 


a) Recintes de densitat baixa : 


 


Despatx.     1 p / 10,0 m2 


Sala Polivalent    segons seients 


    


L'ocupació total es calcula aplicant aquests valors unitaris a les superfícies de cada 


dependència, segons la relació que s'ofereix en apartats anteriors. El resultat és el 


següent : 


 


Dependències 
Superfície 


(m²) 
Densitat 
(pers/m²) 


Ocupació 
(pers) 


Office 11,75 10 2 


Sala Polivalent 128,7 Segons seients 70 


Despatx Personal Tècnic 42,67 10 4 


Despatx Direcció 27,4 10 3 


Sala Consulta 1 27,4 10 3 


Sala Consulta 2 27,65 10 3 


Despatx CEG 18,08 10 2 


Accés i passadís  Ocupació Alternativa 0 


TOTAL OCUPACIÓ PREVISTA EDIFICI 87 


 


 


Així doncs, el resultat de l’ocupació prevista al local objecte d’estudi en el present 


document serà de 87 persones. 
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10.2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 


 


 


La instal·lació elèctrica de l’edifici arxiu comarcal, d’ús administratiu, consistirà en una 


nova escomesa elèctrica des de la xarxa de distribució urbana, que aliemntarà la 


Caixa General de Protecció, C.G.P., de l’edifici emplaçada en un nínxol d’obra 


construït per aquest efecte, i amplçat a la façana lateral de l’edifici que dóna al carrer 


Pere Mies, des de la qual s’aliemntarà al nou equip de mesura de l’edifici, tipus TMF1, 


emplaçat de forma annexa al mateix ninxol d’obra, des del qual partirà la derivació 


individual de l’abonat, de nova instal.lació, circulant de forma entubada per el sostre 


de la planta soterrani de l’edifici, fins al Quadre General de Distribució de l’edifici, 


ubicat a l’interior del mateix, a nivell de planta baixa, i més concretament en el lloc 


indicat al plànol de planta que s’acompanya, a partir de la qual sortiran les línies 


interiors del local fins a alimentar tots els consums instal·lats al mateix, les quals es 


detallen a l’esquema elèctric unifilar que acompanya a la present memòria. 


 


A continuació es descriuran els principals elements que constitueixen la instal·lació 


elèctrica projectada. 


 


 


 


10.3. RELACIÓ DE RECEPTORS I CÀRREGUES. 


10.3.1. Descripció dels consums. 


 


 


Es projecta una instal·lació elèctrica destinada a alimentar els consums elèctrics del 


present edifici, composats principalment per consumidors d’enllumenat, la previsió de 


preses de corrent, corresponents als llocs de treball, repartides per les diferents 


zones del mateix, a més de la maquinària de la instal·lació de ventilació i climatització. 


 


 


 


10.3.2. Característiques de l’enllumenat. 


 


 


Es projecta l’enllumenat necessari per a poder realitzar l’activitat que està prevista 


dur-se a terme en l’edifici. Així doncs, l’enllumenat dels despatxos de l’edifici es 


realitzarà a base de lluminàries encastades en el fals sostre amb làmpades LED. 


Aquestes seran modulars de 60x60 cm. de 41W.  En els recintes corresponents als 


banys, en l’accés i passadís seran del tipus downlight de 11 o 22 W  
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A l’apartat d’enllumenat de la present memòria i als plànols de planta que 


acompanyen al present document es pot apreciar el detall de la distribució i les 


principals característiques dels sistemes d’enllumenat projectats. 


 


A més, es projecta la instal·lació d’un enllumenat d’emergència i senyalització, amb 


subministrament alternatiu en cas de fallida del principal i del de reserva, proporcionat 


per les bateries dels propis equips, amb una cobertura mínima de 1 hora, distribuïts 


per l’establiment, que indicaran la sortida del local. 


 


 


 


10.3.3. Maquinaria i altres receptors. 


 


 


Els consums de força més importants seran els de la instal·lació de ventilació i 


climatització. També es preveurà la potencia elèctrica per a la previsió d’endolls 


corresponents als llocs de treball, repartits pels diferents recintes de les 


dependències. 


 


A la memòria de càlculs justificatius que acompanya aquesta memòria descriptiva 


s’ofereix la distribució completa de línies que alimenten a la maquinària instal·lada, 


amb indicació de les seves característiques elèctriques. 


 


 


 


10.4. PREVISIÓ DE POTÈNCIES. 


 


 


A la memòria de càlculs elèctrics s’inclou una relació dels consumidors elèctrics a 


instal·lar amb indicació del grup de consum a què pertanyen, amb la finalitat de 


calcular la càrrega total de la instal·lació. A més dels càlculs justificatius de les línies 


s’inclou un desenvolupament exhaustiu i les justificacions dels dimensionats de totes 


les línies, derivacions i proteccions, mentre que als següents apartats s’han extret els 


càlculs més rellevants. 
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10.5. INSTAL·LACIÓ INTERIOR O RECEPTORA. 


 


 


Des del nou Quadre General de Distribució de l’establiment partiran les línies 


d’enllumenat i de força que s’indiquen a l’esquema elèctric fins als consums finals.  


 


Els càlculs complets de totes les línies interiors es troben a les taules resum de 


càlculs elèctrics de la memòria de càlculs justificatius que acompanya a aquesta 


memòria. En ell s’han calculat les seccions necessàries i les caigudes de tensió que 


resultaran amb el cable escollit. Els resultats s’han reflectit igualment a l’esquema 


elèctric. 


 


 


 


10.5.1. Conductors. 


 


 


S'utilitzaran conductors de coure, aïllats amb coberta exterior de poliolefina, amb 


denominació UNE RZ1 o 07Z1, segons s’escaigui, de tensió nominal d’aïllament 0,6/1 


kV o 450/750 V respectivament, seran no propagadors de l’incendi i amb emissió de 


fums i opacitat reduïda, col·locats per l'interior de tubs protectors de material no 


propagador de flama, en safata metàl.lica de reixeta, essent les normes d’aplicació 


la UNE 21123 part 4. 


 


La tensió nominal de l'aïllament dels conductors serà de 450/750 V (amb aïllament 


de policlorur de vinil) i 0,6/1 kV (amb aïllament de polietilè reticulat), segons s’indica 


a la memòria de càlculs i a l'esquema elèctric. 


 


 


 


10.5.2. Canals. 


 


 


Part de la instal·lació es farà utlitzant safates metàl·liques de varilles electrosoldades 


tipus “rejiband” instal·lades  de forma superficial per sota el forjat de fusta de l’edifici, 


seran de material “no propagador de flama”, essent d’aplicació la norma UNE –EN 


50086-2-1. 


 


Les característiques de les safates instal·lades compliran el que estableix l’apartat 3 


de la Instrucció ITC BT 21, i les seves dimensions seran en funció del nombre i secció 


dels conductors que han de contenir. 
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10.5.3. Tubs. 


 


 


La instal·lació es farà per l'interior de tubs flexibles col·locats de forma superficial en 


fals sostre i/o encastats a les parets per als baixants fins a les caixes de mecanismes. 


Els tubs instal·lats tindran una designació segons norma de 4321 i seran de material 


“no propagador de flama”, essent d’aplicació la norma UNE –EN 50086-2-1. 


 


Les característiques de les safates instal·lades compliran el que estableix l’apartat 3 


de la Instrucció ITC BT 21. Mentre que les dels tubs projectats seran les definides per 


la instrucció ITC BT 19, i les seves dimensions seran en funció del nombre i secció 


dels conductors que han de contenir. 


 


 


 


10.5.4. Mecanismes 


 


 


Tots els mecanismes a instal·lar seran del tipus per encastar, a definir per la D.F. Els 


mecanismes tindran una intensitat nominal de 10 A, amb embornament ràpid. Les 


bases d’endoll tindran una intensitat nominal de 16 A. Tots els mecanismes portaran 


caixes per a instal·lació a encastar. 


 


 


 


10.5.4.1. Interruptors d’enllumenat. 


 


 


Seran els que es grafien als plànols de planta de l’edifici, amb les intensitats nominals 


que s’hi indiquen. 


 


L’accionament es farà a la fase activa, amb passada directa del neutre, i disposaran 


de fusible incorporat, calibrat de manera adient. 
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10.5.4.2. Bases d’endoll. 


 


 


Disposaran de presa de terra, de manera que la connexió d’aquesta es faci al mateix 


temps que la de les fases actives. Les bases d’endoll instal·lades a les caixes de 


mecanismes seran del tipus indicat a les figures C2a, , C3a o ESB 25-5a de la Norma 


UNE 20.315, i compliran l’establert en l’apartat 2.10 de la Instrucció ITC BT 19. 


 


La distribució de bases d’endoll projectada es pot apreciar al plànol de planta que 


acompanya a la present memòria. 


 


 


 


10.6. PROTECCIONS. 


10.6.1. Protecció contra sobretensions permanents i transitòries. 


 


 


S’instal·larà un sistema de proteccions contra sobretensions permanents produïdes 


per un trencament del neutre, bornes mal connectades o maniobres incorrectes a la 


xarxa. I contra les transitòries que es transmeten per les xarxes de distribució i que 


s’originen, fonamentalment, com a conseqüència de les descàrregues atmosfèriques, 


commutacions de xarxes i defectes de les mateixes. 


 
Aquest dispositiu serà de caràcter obligatori segons resolució ECF/4548/2006, de 29 


de desembre, per la qual s’aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars 


relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (exp. EE-104/01) i 


publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4827-22/2/2007. 


 


Aquests dispositius de protecció es projecten sempre a l’origen del circuit a protegir i 


hauran de suportar la influència d’agents exteriors, aniran col·locats sobre material 


aïllant i portaran retolada la seva intensitat i tensió nominals. 


 


 


 


  







 


 109 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


10.6.2. Protecció contra sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits). 


 


 


S’instal·larà un sistema de proteccions contra sobreintensitats produïdes per 


sobrecàrregues dels aparells d’utilització o per curt circuits que inclogui tots els 


conductors que formen part d’un circuit, excepte els de protecció. Les 


característiques d’aquest sistema de protecció compliran amb el que s’indica a la 


Instrucció ITC BT 022. 


 


Es protegirà cada conductor contra les sobrecàrregues amb un dispositiu adient en 


funció de la intensitat màxima admesa. Aquests dispositius podran ser fusibles 


calibrats o interruptors automàtics amb corba de sobrecàrrega de tall. 


 


La protecció contra curt circuits es farà amb dispositius de capacitat de tall adient 


segons la intensitat de curt circuit que es pugui presentar als diferents punts de la 


instal·lació. Aquests dispositius poden ser fusibles adients o interruptors amb sistema 


de tall electromagnètic. 


 


Els dispositius de protecció es projecten sempre a l’origen del circuit a protegir i quan 


es produeixin canvis de secció que no quedin protegits pel dispositiu existent a 


l’origen. Els dispositius hauran de suportar la influència d’agents exteriors, aniran 


col·locats sobre material aïllant i portaran retolada la seva intensitat i tensió nominals. 


 


 


 


10.6.3. Protecció contra contactes directes. 


 


 


Segons el que s’indica a la Instrucció ITC BT 024, la protecció contra contactes 


directes de la instal·lació projectada s’aconsegueix mitjançant l’ús de conductors amb 


aïllament i, si s’escau, a l'interior de tubs.  


 


Segons la Norma UNE 20.460-4-41, els mitjans a utilitzar per a la protecció contra 


contactes indirectes són els següents : 


• Protecció per aïllament de les parts actives. 


• Protecció per mitja de barreres o envoltants. 


• Protecció mitjançant obstacles. 


• Protecció per presa fora de l’abast per allunyament. 


• Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual. 
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10.6.4. Protecció contra contactes indirectes. 


 


 


La protecció contra contactes indirectes utilitzada en aquesta instal·lació consisteix 


en la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte, 


mitjançant un dispositiu de tall automàtic que origini la desconnexió en cas de defecte 


o per la utilització d’equips de Classe II o per aïllament equivalent(en el cas que 


s’escaigui). 


Es correspon amb el que es classifica com a Classe B a la Instrucció ITC BT 024. 


 


Tot el conjunt de línies interiors comptarà amb les proteccions diferencials indicades 


a l’esquema elèctric. 


 


 


 


10.7. ENLLUMENATS ESPECIALS. 


10.7.1. Enllumenat d’emergència. 


 


 


Al ser l’edifici objecte d’estudi en el present projecte qualificat com a local de pública 


concurrència, haurà de disposar d’un enllumenat d’emergència. 


 


Segons s’especifica en l’apartat 3 de la Instrucció ITC BT 028, aquest enllumenat 


d’emergència té per objectiu assegurar, en cas de fallada del subministrament de 


l’enllumenat normal, la il·luminació dels locals i accessos fins a les sortides, per a una 


eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s’assenyalin.  


 


 


 


10.7.1.1. Enllumenat de seguretat. 


 


 


És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que 


evacuïn una zona o que tinguin que acabar un treball potencialment perillós abans 


d’abandonar la zona. 


 


L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament 


quan es produeixi la fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixa 


per sota del 70% del seu valor nominal. 
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La Instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà prevista de fonts pròpies 


d’energia, en aquest cas de bateries recarregables d’energia a cada equip. Es 


projecta la instal·lació dels equips autònoms, la situació dels quals s’ha grafiat en els 


plànols que s’acompanyen. 


 


Els equips autònoms destinats a enllumenat d’emergència hauran de complir les 


normes UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la 


lluminària per a làmpada fluorescent o incandescent, respectivament. 


 


 


 


10.7.1.1.1. Enllumenat d’evacuació. 


 


 


Es projecta la instal·lació d’un conjunt d’equips d’enllumenat d’emergència destinats 


a assenyalar de manera permanent la situació de portes, passadissos i sortides, 


durant tot el temps que romanguin amb públic. 


 


S’alimentarà per dues fonts de subministrament elèctric, principal i secundari o 


principal i font pròpia d’energia i proporcionaran una il·luminació horitzontal mínima 


d'1 lux a l’eix dels passadissos i a nivell del terra. En aquells casos que els punts 


d’enllumenat de senyalització coincideixin amb els d’enllumenat d’emergència, els 


punts de llum podran ésser els mateixos. 


 


Als punts d’enllumenat d’emergència als que estiguin situats els equips 


d’instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen la seva utilització manual 


i als quadres de distribució d’enllumenat, la luminància mínima serà de 5 lux. 


 


 


 


10.7.1.2. Càlcul de les línies d’alimentació. 


 


 


El càlcul de les línies d’alimentació dels enllumenats especials compliran amb allò 


que s’indica a la Instrucció ITC BT 028. Cada línia estarà protegida per un interruptor 


automàtic de intensitat nominal màxima de 10 A. Cada línia alimentarà com a màxim 


12 punts de llum. 
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10.8. ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS. 


 


 


A la memòria de càlcul que es mostra a continuació es pot trobar un càlcul detallat 


de totes les línies elèctriques de l’edifici, amb indicació de les potències existents, de 


la intensitat circulant, el tipus de cable escollit i les caigudes de tensió que es 


produiran. Tots els càlculs es fan d’acord amb les potències realment instal·lades, 


quan són conegudes, o amb la previsió de càrregues, en cas contrari. 
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10.8.1. Demanda de potències. 
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Consum Potència (W) 


Llum P. Soterrani          399 W 


Emerg.  P. Soterrani        55 W 


BE servei Pl. Soterrani      1000 W 


Ut. Int Sala Polivalnet       420 W 


Recuperador 1 S. Polivalent       420 W 


Recuperador 2 S. Polivalent       850 W 


Llum Exterior TN Marquesina       300 W 


Llum Ext-3 MN Marquesina       300 W 


Enllum. ext- 1 Façana Porta       105 W 


Enllum. ext- 2. Façana        525 W 


Llum Exterior Parets Perimetr        60 W 


Llum S. Polivalent 1.1       328 W 


Llum S. Polivalent 1.2       492 W 


Llum S. Polivalent 1.3       164 W 


Emerg.  S. Polivalent        44 W 


Llum+Emerg Sala Consulta (2)       492 W 


Llum+Emerg Desp. Direcció (3)       246 W 


Llum+EmTècnic+-Adm+Digit 4-5       426 W 


Llum+Em Mag+SRecep+SDesinf       399 W 


Llum+Emerg  Ofice+WC Pers+Mag       229 W 


Llum+Em Despatx CE Garrigues        164 W 


Llum Passadis PB+WC Public       484 W 


Emerg Z. Comuns PB          55 W 


Llum+Em Escala             108 W 


BE PT1 Sala Polivalent 1      2000 W 


BE PT1 Sala Polivalent 2      2000 W 


BE PT1 Sala Consulta      2000 W 


BE PT1 Despatx Direcció      2000 W 


BE PT1 Desp Tec+Adm +Dig      2000 W 


BE Z Comuns               1000 W 


Porta Magazem              750 W 


BE Mag+Recep+Desinfecc      2000 W 


BE Office                 2000 W 


BE WC Personal            2000 W 


BE WC Public H            2000 W 


BE WC Public D            2000 W 


BE CE Garrigues           2000 W 


BE Escalfador WC          1500 W 


BE Rack V+D                200 W 


Centrals Intrusisme+telefonia       200 W 


Central PCI                200 W 


Porter Automatic           200 W 


Ut. Ext S. Actes PB PUHY-P250      7.34 W 


Ut. Ext Desp PB - PUHY-P200      5.81 W 


Ut. Int PB                 640 W 
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Aportació Desp PB          260 W 


Extracció Desp PB          260 W 


Ut. Clima CEG (15)        0.58 W 


Llum+Em Diposit Ordinari-1      1026 W 


Llum+Em Diposit Grans Formats       104 W 


Llum+Em Diposit Ordinari-2      1197 W 


Llum+Em Diposit Ordinari-3      1140 W 


Llum+Em Diposit Ordinari-4      1026 W 


Llum+Em Diposit Sup Especials       208 W 


Llum+Em Passadis P1        399 W 


BE PT1 Diposits Ord 1-2+GForm      1000 W 


BE PT1 Diposits Ord 3-4+S.Esp      1000 W 


Comporta Vent. Dip Ord 1       368 W 


Comporta Vent. Dip Ord 2       368 W 


Comporta Vent. Dip Ord 3       368 W 


Comporta Vent. Dip Ord 4       368 W 


Prev Equip  Fred Dip S Esp      2250 W 


Ascensor                  5500 W 


Línia SAI                10000 W 


TOTAL POTÈNCIA INSTAL·LADA 61.610,73 W 


 


 


- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10.475  


- Potencia Instalada Fuerza (W): 51.135,73  


- Potencia Máxima Admisible (W): 43.646,4  


 


  







 


 116 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


10.8.2. Càlcul línia general d’alimentació (LGA). 


 


- Tensión de servicio:  400 V. 


- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 


- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  


- Potencia de cálculo: 43646 W. 


 


I=43646/1,732x400x1=63 A. 


Se eligen conductores Unipolares 4x25mm²Cu 


Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 


emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 


I.ad. a 40°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-19  


Diámetro exterior tubo: 110 mm. 


 


Caída de tensión: 


Temperatura cable (ºC): 59.84  


e(parcial)=5x43646/50.15x400x25=0.44 V.=0.11 % 


e(total)=0.11% ADMIS (4.5% MAX.) 


Prot. Térmica: 


Fusibles Int. 63 A.  


 


 


10.8.3. Càlcul derivació individual. 


 


- Tensión de servicio:  400 V. 


- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 


- Longitud: 42 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  


- Potencia de cálculo: 43646 W. 


 


I=43646/1,732x400x1=63 A. 


Se eligen conductores Tetrapolares 4x25mm²Cu 


Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y 


emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 


I.ad. a 40°C (Fc=1)  91 A. según ITC-BT-19  


Diámetro exterior tubo: 75 mm. 


 


Caída de tensión: 


Temperatura cable (ºC): 63.96  


e(parcial)=42x43646/49.46x400x25=3.71 V.=0.93 % 


e(total)=1.04% ADMIS (4.5% MAX.) 


Prot. Térmica: 


I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
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10.8.4. Resum càlcul Línies elèctriques. 


 


 


Quadre General de Comandament i Protecció  
 


Denominació P.Càlcul Dist.Calc. Secció 
I.Càlc


ul 
I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 


 (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 


        


DERIVACION IND. 43646 42 4x25Cu 63 91 0.93 1.04 


Dif. 1. Enllumenat P. Sot 817.2 0.3 2x2.5Cu 3.55 23 0.01 1.04 


Llum P. Soterrani 718.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.12 17.5 0.85 1.89 


Emerg.  P. Soterrani 99 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 17.5 0.12 1.16 


Dif. 2. Endolls P. Sot 1000 0.3 2x2.5Cu 4.35 23 0.01 1.04 


BE servei Pl. Soterrani 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 24 0.42 1.47 


Dif. 3. Força P. Sot 1902.5 0.3 2x6Cu 8.27 40 0.01 1.04 


Ut. Int Sala Polivalnet 525 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 24 0.22 1.26 


Recuperador 1 S. Polivalent 525 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 24 0.22 1.26 


Recuperador 2 S. Polivalent 1062.5 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.13 24 0.45 1.49 


Dif. 4.1. Enllum. Exterior TN 540 0.3 2x1.5Cu 2.35 17 0.01 1.04 


Llum Exterior TN 
Marquesina 


540 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 17.5 0.63 1.68 


Dif. 4.2. Enllum. Exterior MN 1782 0.3 2x4Cu 7.75 31 0.01 1.04 


Llum Ext-3 MN Marquesina 540 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 17.5 0.63 1.68 


Enllum Ext 1-2 Façana 1134 0.3 2x1.5Cu 4.93 17 0.02 1.06 


Enllum. ext- 1 Façana Porta 189 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.82 17.5 0.09 1.15 


Enllum. ext- 2. Façana  945 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.11 17.5 1.12 2.18 


Llum Exterior Parets 
Perimetr 


108 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.47 23 0.15 1.2 


Dif. 5. Enllumenat PB-1 1850.4 0.3 2x6Cu 8.05 40 0.01 1.04 


Llum S. Polivalent 1.1 590.4 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.57 17.5 0.42 1.46 


Llum S. Polivalent 1.2 885.6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.85 17.5 0.63 1.67 


Llum S. Polivalent 1.3 295.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.28 17.5 0.21 1.25 


Emerg.  S. Polivalent 79.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.34 17.5 0.06 1.1 


Dif. 6. Enllumenat PB-2 2095.2 0.3 2x4Cu 9.11 31 0.01 1.05 


Llum+Emerg Sala Consulta 
(2) 


885.6 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.85 23 0.63 1.67 


Llum+Emerg Desp. Direcció 
(3) 


442.8 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.93 23 0.42 1.46 


Llum+EmTècnic+-
Adm+Digit 4-5 


766.8 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.33 23 0.9 1.95 


Dif. 7. Enllumenat PB-3 1425.6 0.3 2x4Cu 6.2 31 0.01 1.04 


Llum+Em 
Mag+SRecep+SDesinf 


718.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.12 23 0.84 1.89 


Llum+Emerg  Ofice+WC 
Pers+Mag 


412.2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.79 23 0.39 1.43 


Llum+Em Despatx CE 
Garrigues  


295.2 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.28 23 0.14 1.18 


Dif. 8. Enllumenat PB-4 1164.6 0.3 2x4Cu 5.06 31 0.01 1.04 


Llum Passadis PB+WC 
Public 


871.2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.79 23 1.03 2.07 


Emerg Z. Comuns PB 99 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 23 0.12 1.16 


Llum+Em Escala 194.4 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.85 23 0.18 1.22 


Dif. 9. BE PB-1 4000 0.3 2x6Cu 17.39 40 0.01 1.05 


BE PT1 Sala Polivalent 1 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 24 0.86 1.91 
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Denominació P.Càlcul Dist.Calc. Secció 
I.Càlc


ul 
I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 


 (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 


BE PT1 Sala Polivalent 2 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 24 0.86 1.91 


Dif. 10. BE PB-2 7000 0.3 4x6Cu 10.1 34 0 1.04 


BE PT1 Sala Consulta 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 0.86 1.89 


BE PT1 Despatx Direcció 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 1.14 2.18 


BE PT1 Desp Tec+Adm 
+Dig 


2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 1.43 2.46 


BE Z Comuns 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.71 1.74 


Dif. 11. BE PB-3 8750 0.3 4x6Cu 12.63 34 0.01 1.04 


Porta Magazem 750 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.26 32 0.63 1.67 


BE Mag+Recep+Desinfecc 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 1.43 2.47 


BE Office  2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 1.14 2.18 


BE WC Personal 2000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 1.14 2.18 


BE WC Public H 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 0.57 1.61 


Dif. 12. BE PB-5 4000 0.3 2x6Cu 17.39 40 0.01 1.05 


BE WC Public D 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 0.57 1.62 


BE CE Garrigues 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 32 0.57 1.62 


Dif. 13. BE Escalfador 1700 0.3 2x6Cu 7.39 40 0.01 1.04 


BE Escalfador WC 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 32 0.85 1.89 


BE Rack V+D 200 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 20 0.03 1.07 


Dif. 14. Varis 600 0.3 2x4Cu 2.61 31 0 1.04 


Centrals 
Intrusisme+telefonia 


200 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 20 0.03 1.07 


Central PCI 200 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 20 0.03 1.07 


Porter Automatic 200 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.87 20 0.03 1.07 


Dif. 15. Ut Ext Clima PB 14.98 0.3 4x16Cu 0.02 63 0 1.04 


Ut. Ext S. Actes PB PUHY-
P250 


9.18 15 4x10+TTx10Cu 0.01 54 0 1.04 


Ut. Ext Desp PB - PUHY-
P200 


7.26 15 4x10+TTx10Cu 0.01 54 0 1.04 


Dif. 16.Ut Int Clima PB 1320 0.3 2x4Cu 5.74 31 0.01 1.04 


Ut. Int PB 800 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.86 32 0.56 1.61 


Aportació Desp PB 325 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.57 32 0.23 1.27 


Extracció Desp PB 325 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.57 32 0.09 1.13 


Dif. 16.1 . Clima Despatx 
CEG 


0.72 0.3 2x2.5Cu 0 23 0 1.04 


Ut. Clima CEG (15) 0.72 18 2x2.5+TTx2.5Cu 0 24 0 1.04 


Dif. 17. Enllumenat P1-1 4188.6 0.3 2x4Cu 18.21 31 0.02 1.06 


Llum+Em Diposit Ordinari-1 1846.8 35 2x1.5+TTx1.5Cu 8.03 23 3.1 4.16 


Llum+Em Diposit Grans 
Formats 


187.2 35 2x1.5+TTx1.5Cu 0.81 23 0.31 1.37 


Llum+Em Diposit Ordinari-2 2154.6 30 2x1.5+TTx1.5Cu 9.37 23 3.12 4.18 


Dif. 18. Enllumenat P1-2 4991.4 0.3 2x6Cu 21.7 40 0.02 1.05 


Llum+Em Diposit Ordinari-3 2052 30 2x1.5+TTx1.5Cu 8.92 23 2.96 4.02 


Llum+Em Diposit Ordinari-4 1846.8 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.03 32 2.1 3.15 


Llum+Em Diposit Sup 
Especials 


374.4 40 2x1.5+TTx1.5Cu 1.63 23 0.7 1.76 


Llum+Em Passadis P1 718.2 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.12 23 1.18 2.24 


Dif. 19. BE P1 2000 0.3 2x6Cu 8.7 40 0.01 1.04 


BE PT1 Diposits Ord 1-
2+GForm 


1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.99 2.03 


BE PT1 Diposits Ord 3-
4+S.Esp 


1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.99 2.03 







 


 119 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


Denominació P.Càlcul Dist.Calc. Secció 
I.Càlc


ul 
I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total 


 (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) 


Dif. 20. Força P1 1564 0.3 2x6Cu 6.8 40 0.01 1.04 


Comporta Vent. Dip Ord 1 460 35 2x1.5+TTx1.5Cu 2.22 23 0.76 1.8 


Comporta Vent. Dip Ord 2 460 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.22 23 0.54 1.58 


Comporta Vent. Dip Ord 3 460 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.22 23 0.54 1.58 


Comporta Vent. Dip Ord 4 460 35 2x1.5+TTx1.5Cu 2.22 23 0.76 1.8 


Dif. 21. Ut Ext P1 2812.5 0.3 4x2.5Cu 4.06 20 0 1.04 


Prev Equip  Fred Dip S Esp 2812.5 15 4x2.5+TTx2.5Cu 5.07 22 0.2 1.24 


Dif. 22. Ascensor 6875 0.3 4x10Cu 9.92 46 0 1.04 


Ascensor 6875 25 4x10+TTx10Cu 11.03 68 0.2 1.24 


Línia SAI 12500 5 4x6+TTx6Cu 18.04 39 0.13 1.16 


Salida SAI 12500 0.3 4x6Cu 18.04 34 0.01 1.17 


Dif. SAI 1. BE SAI PB-1 2000 0.3 2x2.5Cu 8.7 23 0.02 1.19 


BE-SAI PT1 Sala Polivalent 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 24 0.42 1.61 


BE-SAI PT1 SConsulta+Dir 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.42 1.61 


Dif. SAI 1. BE SAI PB-2 2000 0.3 2x2.5Cu 8.7 23 0.02 1.19 


BE PT1 Desp Tec+Adm 
+Dig 


1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.71 1.89 


BE-SAI PT1_CE Garrigues 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.28 1.47 


Dif. 20. BE P1 2000 0.3 2x2.5Cu 8.7 23 0.02 1.19 


BE-SAI PT1 Dip Ord 1-
2+GForm 


1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.99 2.17 


BE-SAI PT1 Dip Ord 3-
4+S.Esp 


1000 35 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 32 0.99 2.17 
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Càlcul Curt circuit 


 


Denominació L 
(m) 


Secció  
(mm²) 


IpccI 
(kA) 


P de 
C 


(kA) 


IpccF  
(A) 


Tmcicc 
(sg) 


tficc  
(sg) 


Lmàx 
(m) 


Corba  
vàlida 


DERIVACION IND. 42 4x25Cu 9.44 10 1479.49 5.84   63;C 


Dif. 1. Enllumenat P. Sot 0.3 2x2.5Cu 3.28  1422.01 0.04    


Llum P. Soterrani 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.16 4.5 194.53 1.22   10;C 


Emerg.  P. Soterrani 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.16 4.5 194.53 1.22   10;C 


Dif. 2. Endolls P. Sot 0.3 2x2.5Cu 3.28  1422.01 0.04    


BE servei Pl. Soterrani 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.16 4.5 434.9 0.68   16;C 


Dif. 3. Força P. Sot 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


Ut. Int Sala Polivalnet 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 437.94 0.67   10;C 


Recuperador 1 S. Polivalent 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 437.94 0.67   10;C 


Recuperador 2 S. Polivalent 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 437.94 0.67   16;C 


Dif. 4.1. Enllum. Exterior TN 0.3 2x1.5Cu 3.28  1386.1 0.02    


Llum Exterior TN Marquesina 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.08 4.5 193.84 1.22   10;C 


Dif. 4.2. Enllum. Exterior MN 0.3 2x4Cu 3.28  1443.04 0.1    


Llum Ext-3 MN Marquesina 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 194.92 1.21   10;C 


Enllum Ext 1-2 Façana 0.3 2x1.5Cu 3.2 4.5 1354.04 0.02   10;C 


Enllum. ext- 1 Façana Porta 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.01  398.03 0.29    


Enllum. ext- 2. Façana  25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.01  193.19 1.23    


Llum Exterior Parets Perimetr 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 166.16 1.67   10;C 


Dif. 5. Enllumenat PB-1 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


Llum S. Polivalent 1.1 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 298.62 0.52   10;C 


Llum S. Polivalent 1.2 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 298.62 0.52   10;C 


Llum S. Polivalent 1.3 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 298.62 0.52   10;C 


Emerg.  S. Polivalent 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 298.62 0.52   10;C 


Dif. 6. Enllumenat PB-2 0.3 2x4Cu 3.28  1443.04 0.1    


Llum+Emerg Sala Consulta 
(2) 


15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 298.11 0.52   10;C 


Llum+Emerg Desp. Direcció 
(3) 


20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 235.71 0.83   10;C 


Llum+EmTècnic+-Adm+Digit 
4-5 


25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 194.92 1.21   10;C 


Dif. 7. Enllumenat PB-3 0.3 2x4Cu 3.28  1443.04 0.1    


Llum+Em 
Mag+SRecep+SDesinf 


25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 194.92 1.21   10;C 


Llum+Emerg  Ofice+WC 
Pers+Mag 


20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 235.71 0.83   10;C 


Llum+Em Despatx CE 
Garrigues  


10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 405.41 0.28   10;C 


Dif. 8. Enllumenat PB-4 0.3 2x4Cu 3.28  1443.04 0.1    


Llum Passadis PB+WC 
Public 


25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 194.92 1.21   10;C 


Emerg Z. Comuns PB 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 194.92 1.21   10;C 


Llum+Em Escala 20 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 235.71 0.83   10;C 


Dif. 9. BE PB-1 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


BE PT1 Sala Polivalent 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 437.94 0.67   16;C 


BE PT1 Sala Polivalent 2 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 437.94 0.67   16;C 


Dif. 10. BE PB-2 0.3 4x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


BE PT1 Sala Consulta 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 437.94 0.67   16;C 


BE PT1 Despatx Direcció 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 355.11 1.01   16;C 


BE PT1 Desp Tec+Adm +Dig 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 298.62 1.43   16;C 
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Denominació L 
(m) 


Secció  
(mm²) 


IpccI 
(kA) 


P de 
C 


(kA) 


IpccF  
(A) 


Tmcicc 
(sg) 


tficc  
(sg) 


Lmàx 
(m) 


Corba  
vàlida 


BE Z Comuns 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 298.62 1.43   16;C 


Dif. 11. BE PB-3 0.3 4x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


Porta Magazem 30 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 257.63 1.93   10;C 


BE Mag+Recep+Desinfecc 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 298.62 1.43   16;C 


BE Office  20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 355.11 1.01   16;C 


BE WC Personal 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 355.11 1.01   16;C 


BE WC Public H 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 571.15 0.39   16;C 


Dif. 12. BE PB-5 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


BE WC Public D 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 571.15 0.39   16;C 


BE CE Garrigues 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 571.15 0.39   16;C 


Dif. 13. BE Escalfador 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


BE Escalfador WC 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 355.11 1.01   16;C 


BE Rack V+D 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 874.47 0.11   16;C 


Dif. 14. Varis 0.3 2x4Cu 3.28  1443.04 0.1    


Centrals Intrusisme+telefonia 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 4.5 870.12 0.11   10;C 


Central PCI 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 4.5 870.12 0.11   10;C 


Porter Automatic 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 4.5 870.12 0.11   10;C 


Dif. 15. Ut Ext Clima PB 0.3 4x16Cu 3.28  1470.21 1.57    


Ut. Ext S. Actes PB PUHY-
P250 


15 4x10+TTx10Cu 3.26 4.5 927.21 2.38   25;C 


Ut. Ext Desp PB - PUHY-
P200 


15 4x10+TTx10Cu 3.26 4.5 927.21 2.38   25;C 


Dif. 16.Ut Int Clima PB 0.3 2x4Cu 3.28  1443.04 0.1    


Ut. Int PB 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 4.5 298.11 1.44   10;C 


Aportació Desp PB 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 4.5 298.11 1.44   10;C 


Extracció Desp PB 10 2x2.5+TTx2.5Cu 3.2 4.5 569.29 0.39   10;C 


Dif. 16.1 . Clima Despatx 
CEG 


0.3 2x2.5Cu 3.28  1422.01 0.04    


Ut. Clima CEG (15) 18 2x2.5+TTx2.5Cu 3.16 4.5 381.83 0.88   10;C 


Dif. 17. Enllumenat P1-1 0.3 2x4Cu 3.28  1443.04 0.1    


Llum+Em Diposit Ordinari-1 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 144.79 2.19   10;C 


Llum+Em Diposit Grans 
Formats 


35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 144.79 2.19   10;C 


Llum+Em Diposit Ordinari-2 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.2 4.5 166.16 1.67   10;C 


Dif. 18. Enllumenat P1-2 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


Llum+Em Diposit Ordinari-3 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 166.31 1.66   10;C 


Llum+Em Diposit Ordinari-4 40 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 202.14 3.13   10;C 


Llum+Em Diposit Sup 
Especials 


40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 128.39 2.79   10;C 


Llum+Em Passadis P1 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 144.91 2.19   10;C 


Dif. 19. BE P1 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


BE PT1 Diposits Ord 1-
2+GForm 


35 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 226.54 2.49   16;C 


BE PT1 Diposits Ord 3-
4+S.Esp 


35 2x2.5+TTx2.5Cu 3.23 4.5 226.54 2.49   16;C 


Dif. 20. Força P1 0.3 2x6Cu 3.28  1454.99 0.22    


Comporta Vent. Dip Ord 1 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 144.91 2.19   10;C 


Comporta Vent. Dip Ord 2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 195.13 1.21   10;C 


Comporta Vent. Dip Ord 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 195.13 1.21   10;C 


Comporta Vent. Dip Ord 4 35 2x1.5+TTx1.5Cu 3.23 4.5 144.91 2.19   10;C 


Dif. 21. Ut Ext P1 0.3 4x2.5Cu 3.28  1422.01 0.04    
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Denominació L 
(m) 


Secció  
(mm²) 


IpccI 
(kA) 


P de 
C 


(kA) 


IpccF  
(A) 


Tmcicc 
(sg) 


tficc  
(sg) 


Lmàx 
(m) 


Corba  
vàlida 


Prev Equip  Fred Dip S Esp 15 4x2.5+TTx2.5Cu 3.16 4.5 434.9 0.68   16;C 


Dif. 22. Ascensor 0.3 4x10Cu 3.28  1464.69 0.62    


Ascensor 25 4x10+TTx10Cu 3.25 4.5 742.36 3.71   25;C 


Línia SAI 5 4x6+TTx6Cu 3.28 4.5 1114.77 0.59   20;C 


Salida SAI 0.3 4x6Cu 2.47 4.5 1100.77 0.39   20 


Dif. SAI 1. BE SAI PB-1 0.3 2x2.5Cu 2.44  1068.56 0.07    


BE-SAI PT1 Sala Polivalent 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 394.82 0.82   16;C 


BE-SAI PT1 SConsulta+Dir 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 394.82 0.82   16;C 


Dif. SAI 1. BE SAI PB-2 0.3 2x2.5Cu 2.44  1068.56 0.07    


BE PT1 Desp Tec+Adm +Dig 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 277.92 1.65   16;C 


BE-SAI PT1_CE Garrigues 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 499.96 0.51   16;C 


Dif. 20. BE P1 0.3 2x2.5Cu 2.44  1068.56 0.07    


BE-SAI PT1 Dip Ord 1-
2+GForm 


35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 214.42 2.78   16;C 


BE-SAI PT1 Dip Ord 3-
4+S.Esp 


35 2x2.5+TTx2.5Cu 2.37 4.5 214.42 2.78   16;C 


 


 


 


10.9. CÀLCUL DE LA XARXA DE TERRA DE L’EDIFICI.  


 


 


- La resistividad del terreno es 200 ohmiosxm. 


- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes 


elementos: 


 


 M. conductor de Cu desnudo   35 mm²  20 m.  


 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   


 Picas verticales de Cobre  14 mm  


 de Acero recubierto Cu      14 mm 4 picas de 2m. 


 de Acero galvanizado   25 mm  


 


Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 11.11  ohmios. 


 


Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, 


en  el apartado del cálculo de circuitos. 


 


Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en 


Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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11. ENLLUMENAT. 


11.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 


 


 


Per a la determinació de les característiques i situació dels equips d’il·luminació s’han 


seguit les directrius contingudes en la Norma “UNE 12464-1 Il·luminació dels llocs de 


treball en interior", que fixa els valors estàndard mínims per al disseny d’una 


instal·lació d’enllumenat interior. 


 


La norma, recomana el compliment no sol quantitatiu, sinó qualitatiu de dos aspectes 


de la tasca visual que es resumeixen breument: 


 


- Confort visual. 


- Rendiment de colors. 


 


Dins el confort visual estaran englobats paràmetres tals com la relació de luminàncies 


entre el lloc de treball i l’entorn, o el control estricte del enlluernament produït per les 


fonts de llum, o també la manera d’evitar enlluernament reflectits a les pantalles dels 


ordinadors. 


 


Els paràmetres i definicions que han condicionat el projecte de la instal·lació 


d’enllumenat, segons l’esmentada norma, han estat els següents : 


 


- Il·luminació mantinguda (Em). 


- Índex de reproducció cromàtica (Ra). 


- Temperatura de color adient per aconseguir una reproducció cromàtica 


correcta (Tc). 


- Índex d’enlluernament unificat (UGR). 


- Treball visual: Elements visuals del treball que s’està fent. 


- Àrea de treball: Àrea parcial al lloc de treball en el que el treball visual es 


portada a terme. Per  a llocs en els que la posició o la mida de l’àrea és 


desconegut, l’àrea en la que pot ocórrer pot ser agafada com a àrea de treball. 


- Àrea circulant immediata: Banda amb una amplada dóna almenys 0,5 metres 


que voreja l’àrea de tasca dins del camp de visió. 


- Uniformitat: Relació o quocient entre la luminància mínima i la luminància mitja 


sobre una superfície. L’àrea de treball ha de ser il·luminada tan uniformement 


com sigui possible. 


 


D’acord amb aquests criteris de qualitat s’ha dissenyat la instal·lació d’enllumenat 


que es descriu a continuació i que té el seu reflex en els corresponents plànols. 
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11.2. NIVELLS D’ENLLUMENAT. 


 


 


En el disseny i procés de càlcul de l’enllumenat s’han considerat els paràmetres 


aconsellats per la Norma UNE 12464.1, en funció de la tipologia de l’àrea de treball : 


 


Dependència Em (lux) UGRL Ra 


Àrees de circulació (Passadissos) 100 25 80 


Banys i  sales tècniques 100 25 80 


Despatxos i  sala polivalent 500 19 80 


 


 


 


11.3. ORGANITZACIÓ DELS CIRCUITS D’ALIMENTACIÓ I ENCESES. 


 


 


El sistema d’organització per a les enceses de passadissos ii serveis higièncis, està 


basat en la utilització de detectors de presencia els quals permetran la seva encesa, 


i el seu auto-apagat de forma temporitzada. Mentre que la resta de dependències el 


sistema d’encesa d’enllumenat serà de forma local mitjançant interruptors.  


 


Les lluminàries més properes a la línia de finestres de la façana seran regulables 


adaptant el seu nivell lúmínic en funció de la llum exterior 


 


 


 


11.4. CARACTERÍSTIQUES GENÈRIQUES DE L’ENLLUMENAT. 


 


 


Pel disseny de l’enllumenat de tots els espais tractats, a més dels condicionants ja 


esmentats, s’han tingut en compte les possibilitats d’ambientació que el sistema 


d’il·luminació pot donar. 


 


Es projecta l’enllumenat necessari per a poder realitzar l’activitat que està prevista 


dur-se a terme a les diferents zones. Així, l’enllumenat general dels despatxos es 


realitzarà mitjançant lluminàries modulars de 60x60 cm. encastades en el fals sostre 


amb LED de 41 W, mentre que en els passadisssos i banys es realitzarà amb 


lluminàries tipus downlight de 11 W de potència.  
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Al plànols de planta de la Documentació gràfica es poden apreciar els models i 


tipologies de lluminàries a instal·lar en cadascuna de les zones amb els quals es 


donarà compliment a les necessitats llumíniques exigides per la Norma vigent, 


relacionades en anteriors subapartats. 


 


A més, es projecta la instal·lació d’un enllumenat d’emergència i senyalització, amb 


subministrament alternatiu en cas de fallida del principal i del de reserva, proporcionat 


per les bateries dels propis equips, amb una cobertura mínima de 1 hora, distribuïts 


per l’establiment, que indicaran la sortida del local. 


 


 


 


11.5. ENLLUMENATS ESPECIALS. 


11.5.1. Enllumenat d’emergència. 


 


 


Al ser el local objecte d’estudi en el present projecte qualificat com a local de pública 


concurrència, haurà de disposar d’un enllumenat d’emergència. 


 


Segons s’especifica en l’apartat 3 de la Instrucció ITC BT 028, aquest enllumenat 


d’emergència té per objectiu assegurar, en cas de fallada del subministrament de 


l’enllumenat normal, la il·luminació dels locals i accessos fins a les sortides, per a una 


eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s’assenyalin. 


 


 


 


11.5.2. Enllumenat de seguretat. 


 


 


És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que 


evacuïn una zona o que tinguin que acabar un treball potencialment perillós abans 


d’abandonar la zona. 


 


L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament 


quan es produeixi la fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixa 


per sota del 70% del seu valor nominal. 


 


La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà prevista de fonts pròpies 


d’energia, en aquest cas de bateries recarregables d’energia a cada equip. Es 
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projecta la instal·lació dels equips autònoms, la situació dels quals s’ha grafiat en els 


plànols que s’acompanyen. 


 


Els equips autònoms destinats a enllumenat d’emergència hauran de complir les 


normes UNE-EN 60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la 


lluminària per a làmpada fluorescent o incandescent, respectivament. 


 


 


11.5.3. Enllumenat d’evacuació. 


 


 


Es projecta la instal·lació d’un conjunt d’equips d’enllumenat d’emergència destinats 


a assenyalar de manera permanent la situació de portes, passadissos i sortides, 


durant tot el temps que romanguin amb públic. 


 


S’alimentarà per dues fonts de subministrament elèctric, principal i secundari o 


principal i font pròpia d’energia i proporcionaran una il·luminació horitzontal mínima 


d'1 lux a l’eix dels passadissos i a nivell del terra. En aquells casos que els punts 


d’enllumenat de senyalització coincideixin amb els d’enllumenat d’emergència, els 


punts de llum podran ésser els mateixos. 


 


Als punts d’enllumenat d’emergència als que estiguin situats els equips 


d’instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen la seva utilització manual 


i als quadres de distribució d’enllumenat, la luminància mínima serà de 5 lux. 


 


S’instal·laran els equips que s’han grafiat en els plànols i tindran les següents 


característiques : 


 


Làmpada:   1 x 6,3 v. - 0,15 A. 


fusible protecció:  160 mA 


lúmens:  : 150 


 


En aquells casos que els punts d’enllumenat de senyalització coincideixin amb els 


d’enllumenat d’emergència, s’ha previst que els punts de llum siguin els mateixos. La 


indicació E expressa solament emergència. La indicació E + S expressa emergència 


i senyalització en un mateix llum. 
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11.6. JUSTIFICACIÓ DEL CTE DB HE3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 


INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ. 


 


L’enllumenat de l’edifici s’ha dissenyat de forma que donarà compliment al Document 


Bàsic d’Estalvi d’Energia, Secció HE 3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 


d’il·luminació”. 


 


Per donar compliment a aquest apartat, es realitzaran les següents comprovacions i 


s’instal·laran els següents elements: 


 


a) Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació  VEEI seran inferiors als valors 
límit fixats per la taula 2.1 de l’esmentada Secció HE 3. En aquest cas, els valors 
límit aplicables són els següents: 
 


Dependència Zona d’activitat segons HE 3 VEEI límit 


Despatxos Administratiu en general 3,5 


Vestíbuls i passadissos Zones comuns 4,5 


 


A l’Annex de càlculs s’inclouen els càlculs per les diferents dependències de 


l’edifici i es comprova el compliment d’aquest apartat. 


 


b) Com a criteri general les llumeneres instal·lades seran amb LED; d’aquesta 
manera  es donarà compliment a les prescripcions d’aquesta norma en quant a 
consums. 
 


c) S’instal·laran sistemes de control i regulació que permetin l’aprofitament de la llum 
natural, regulant el nivell d’il·luminació en funció de l’aportació de llum natural a 
la primera línia paral·lela a 3 metres de la finestra. 
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11.7. ANNEX I. LLUMINÀRIES UTILITZADES. 
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 131 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
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11.8. ANNEX II. CÀLCULS LÚMÍNICS 
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12. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS  


12.1. CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DEL CTE DB SI - RSCIEI. 


12.1.1. Àmbit d’aplicació del CTE DB SI. 


 
 
D’acord amb l’article 11 de la Part 1 del CTE, el Document Bàsic DB SI especifica 


paràmetres objectius i procediments, el compliment dels quals, assegura la 


satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat 


propis del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi, a excepció dels edificis, 


establiments i zones d’ús industrial als que els sigui d’aplicació el “Reglament de 


seguretat contra incendis als establiments industrials” (RSCIEI), als quals les 


exigències bàsiques es compleixen mitjançant la seva aplicació. 


 


A tal efecte, al mateix DB SI s’especifica que es consideren zones d’ús industrial “Els 


emmagatzematges integrats en establiments de qualsevol ús no industrial, quan la 


càrrega de foc total, ponderada i corregida d’aquests emmagatzematges, calculada 


segons l’Annex 1 de l’esmentat Reglament, excedeixi de 3x106 MJ”. 


 


 


 


12.1.2. Àmbit d’aplicació del RSCIEI. 


 
 
 
A l’article 2 del Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials 


(RSCIEI) s’indica que aquest s’aplicarà a tots els emmagatzematges de qualsevol 


tipus d’establiment quan la seva càrrega de foc total, calculada segons l’Annex 1, 


sigui igual o superior a 3x106 MJ. 


 


A més, a la Guia tècnica d’aplicació s’especifica que també és d’aplicació als 


emmagatzematges que estiguin situats dins d’un altre ús, no industrial, amb una 


càrrega de foc igual o superior a 3x106 MJ. 
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12.1.3. Resum. 


 
 
D’acord amb els criteris anteriors, per a l’ús d’arxiu previst, s’aplicarà el CTE DB SI 


en les zones assimilables a ús administratiu,i el RSCIEI en els dipoòsits on la càrrega 


de foc serà superior a 3x106 MJ. 


 


 


Ús Càrrega de foc 
Reglament 
d’aplicació 


Administratiu -- CTE DB SI 


Dipòsits ≥ 3x106 MJ RSCIEI 


 


 


 


12.2. DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA DE FOC. 


 
 
La càrrega de foc a l’establiment es determina a partir dels valors de densitat de 


càrrega de foc mitja indicats a la taula 1.2 de l’Annex I “Caracterització dels 


establiments industrials en relació amb la seguretat contra incendis” del RSCIEI. 


 


En aquest cas, per a l’activitat d’arxiu i un ús d’emmagatzematge, es considera una 


càrrega de foc de 1.700 MJ/m3. 


 


Es preveu la implantació de sistemes d’arxiu en quatre espais: 


- Dipòsit ordinari 1, amb una superfície en planta de 117,47 m2 i una alçada 


d’emmagatzematge de fins a 3,20 m. 


 


- Dipòsit ordinari 2, amb una superfície en planta de 117,47 m2 i una alçada 


d’emmagatzematge de fins a 3,20 m. 


 


- Dipòsit ordinari 3, amb una superfície en planta de 135,65 m2 i una alçada 


d’emmagatzematge de fins a 3,20 m. 


 


- Dipòsit ordinari 4, amb una superfície en planta de 117,47 m2 i una alçada 


d’emmagatzematge de fins a 3,20 m. 
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D’aquesta manera, la càrrega de foc total resultant a l’espai destinat a arxiu serà de: 


 


 
Volum 


d’emmagatzematge 


Càrrega 
de foc total 
ponderada i 


corregida 


Dipòsit ordinari 1 
375,9 m3 


(117,47 m2 x 3,2 m) 
1,66x106 MJ 


Dipòsit ordinari 2 
375,9 m3 


(117,47 m2 x 3,2 m) 
1,66x106 MJ 


Dipòsit ordinari 3 
434,08 m3 


(135,65 m2 x 3,2 m) 
1,92x106 MJ 


Dipòsit ordinari 4 
375,9 m3 


(117,47 m2 x 3,2 m) 
1,66x106 MJ 


Total 1561,79 m3 5,25x106 MJ 


 


 


 


12.3. NORMATIVA A APLICAR. 


 


 


La càrrega de foc dels dipòsits ordinaris de documents resulta superior a 3x106 MJ, 


per la qual cosa, segons el criteri indicat a l’apartat 0,  li resulta d’aplicació el 


Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials (RSCIEI). 
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12.4. CARACTERITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT EN RELACIÓ AMB LA 


SEGURETAT CONTRA INCENDIS. 


12.4.1. Característiques de l’establiment per la seva configuració i ubicació en 


relació amb el seu entorn. 


 


El nou edifici de l’arxiu comarcal es troba situat de forma aïllada en la parcel.la, per 


la qual cosa i en funció dels criteris indicats a l’apartat 2.1 de l’Annex I del RSCIEI, la 


seva configuració resulta ser la següent: 


 


Tipus C 


L’establiment industrial ocupa totalment un edifici, o diversos en el seu cas, que 
està a una distància superior a 3 metres de l’edifici més pròxim d’altres 
establiments. Aquesta distància haurà d’estar lliure de mercaderies 
combustibles o elements intermedis susceptibles de propagar l’incendi. 


 


 


 


 


12.5. CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTABLIMENT PEL SEU NIVELL DE RISC 


INTRÍNSEC. 


12.5.1. Sectorització interior. 


 


L’edifici comptarà amb dues àrees principals: la zona administrativa situada 


bàsicament en la planta baixa i els dipòsits ordinaris d’arxiu situats en la planta 


primera, cadascuna de les quals constituirà un sector d’incendi independent. Els 


diposits s’agruparan entre ells 1-2 i 3-4 essent també sectors d’incendis 


independents. 


 


Per tant l’edifici es configura en tres sectors d’incendi, les superfícies dels quals seran 


les següents: 


Sector Ús 
Superfície 


 (m2) 


Sector 1 Planta Soterrani 645,44 m2 


Sector 2 Planta Baixa 481,74 m2 


Sector 3 Dipòsits ordinaris 1-2 234,94 m2 


Sector 4 Dipòsits ordinaris 3-4 253,12 m2 
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Existiran a més recintes que per les seves característiques composaran subsectors 


d’incendis independents: 


 


Subsectors independents 
Superfície 


(m2) 


14 - Escala 10,97 


11- Espai neteja i material 11,38 


26- Circulacions 53,01 


 


 


 


12.5.2. Nivell de risc intrínsec dels sectors de risc especial. 


12.5.2.1. Dipòsits ordinaris. 


 


 


El càlcul de la densitat de càrrega de foc d’aquest sector es fa d’acord amb l’expressió 


inclosa a l'apartat 3.2.1.b) de l’Annex I del RSCIEI, per activitats d’emmagatzematge:  


 


Expressió Qs=
∑ qviCihisi


i
1


A
Ra (


MJ
m2⁄ ) 


 
 
essent: 


Paràmetre Unitats Descripció 


Qs MJ/m2 
Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector 
d’incendi. 


q
vi
 MJ/m3 


Càrrega de foc aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge (i) existent al sector d’incendi. 


RSCIEI - Annex I del RSCIEI – Taula 1.2 


Ci - 


Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la 
combustibilitat) de cadascun dels combustibles (i) que existeixen al 
sector d’incendi. 


RSCIEI - Annex I del RSCIEI – Taula 1.1 


hi m Altura de l’emmagatzematge de cadascun dels combustibles, (i) 


si
 m2 


Superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge (i) existent al sector d’incendi. 


Ra - 


Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per 
l’activació) inherent a l’activitat industrial que es desenvolupa al 
sector d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació, 
emmagatzematge, etc. 


RSCIEI - Annex I del RSCIEI – Taula 1.2 


A m2 
Superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de 
l’àrea d’incendi. 
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Per als dipòsits ordinaris de documents, com a d’emmagatzematge d’arxiu de paper, 


els paràmetres anteriors són els següents: 


 


Paràmetre 
RSCIEI 


Taula 1.1/1.2  
Unitats Sector 


q
vi
 Arxiu MJ/m3 1.700 


Ci Paper - 1,3 


hi - m 3,20 


Ra Arxiu - 2,0 


 


 


De manera que s’obté els següent valor de densitat de càrrega de foc, ponderada i 


corregida: 


 


 Ús 
Superfície 


(m2) 
Alçada 


(m) 
Volum 


(m3) 
Ci Ra 


Densitat de 
càrrega de foc, 


ponderada i 
corregida (Qs) 


Dipòsit ordinari 1 Arxiu 117,47 3,20 375,904 1,3 


2 


14.144 MJ/m2 


Dipòsit ordinari 2 Arxiu 117,47 3,20 375,904 1,3 14.144 MJ/m2 


Dipòsit ordinari 3 Arxiu 135,65 3,20 375,904 1,3 14.144 MJ/m2 


Dipòsit ordinari 4 Arxiu 117,47 3,20 375,904 1,3 14.144 MJ/m2 


 


 


El nivell de risc intrínsec d’aquest sector, d’acord amb el valor de Qs obtingut i la taula 


1.3 de l’Annex 1 del RSCIEI, és: 


 


  
Densitat de càrrega de foc, 
ponderada i corregida (Qs) 


Nivell de risc intrínsec 


Sector 3 
Dipòsits 


ordinaris 1-2 
14.144 MJ/m2 


Nivell alt (8) 
(13600 < Qs ) 


Sector 4 
Dipòsits 


ordinaris 3-4 
14.144 MJ/m2 


Nivell alt (8) 
(13600 < Qs ) 
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12.6. REQUERIMENTS CONSTRUCTIUS SEGONS LA CONFIGURACIÓ, 


UBICACIÓ I NIVELL DE RISC INTRÍNSEC. 


12.6.1. Sectorització. 


 


 


La Taula 1.1 del DB SI i la taula 2.1 de l’Annex II del RSCIEI estableixen la màxima 


superfície construïda admissible de cada sector d’incendi en funció del risc intrínsec 


del sector i la configuració de l’establiment. 


 


Es comprova a continuació que les superfícies construïdes dels diferents sectors en 


què es divideix l’edifici són inferiors a les superfícies màximes admissibles per la 


normativa que li és d’aplicació: 


 


Sector 
Configuració 


sector 
Nivell de risc 


intrínsec 
Superfície 


útil 


Superfície 
màxima 


admissible 


Sector 1 
Soterrani 


Sense ús -- 645,44 m2 2.500 m2 


Sector 2 
Àrea administrativa 


Ús 
administratiu 


-- 481,74 m2 2.500 m2 


Sector 3 
Dipòsits ordinaris 1-2 


Industrial 
Tipus C 


Alt (8) 234,94 m2 2.000 m2 


Sector 4 
Dipòsits ordinaris 3-4 


Industrial 
Tipus C 


Alt (8) 234,94 m2 2.000 m2 


 


 


 


12.6.2. Resistència al foc dels elements delimitadors. 


 
 
Les Taules 1.2 i 2.2 del DB SI 1 i l’apartat 5 del RSCIEI estableixen la resistència al 


foc que han de tenir els elements delimitadors dels sectors d’incendi que, en el cas 


de l’establiment considerat, són els següents: 


 


Sector 
Configuració 


sector 
Nivell de risc 


intrínsec 
Resistència al 


foc exigible 


Sector 1 
Soterrani 


Sense ús -- EI120 


Sector 2 
Àrea administrativa 


Ús administratiu -- EI 60 


Sector 3 
Dipòsits ordinaris 1-2 


Industrial Tipus C Alt (8) EI 90 


Sector 4 
Dipòsits ordinaris 3-4 


Industrial Tipus C Alt (8) EI 90 







 


 150 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


 


Subsectors independents 
Superfície 


(m2) 
Resistència al 


foc exigible 


14 - Escala 10,97 EI 90 


11- Espai neteja i material 11,38 EI 90 


26- Circulacions 53,01 EI 120 


 


 


 


12.6.3. Materials. 


12.6.3.1. Productes de revestiments. 


 
 
Les condicions de reacció al foc aplicables als productes utilitzats com a revestiments 


o acabats superficials seran les següents: 


 


a) Sectors 1 i 2 (soterrani i àrea administrativa): 
 


Productes de revestiments Condicions de reacció al foc 


En paviments EFL o més favorable 


En sostres i parets C-s2 d0 o més favorable 


 


b) Sectors 3 i 4 (dipòsits ordinaris 1-2 i dipòsits ordinaris 3-4): 
 


Productes de revestiments Condicions de reacció al foc 


En paviments CFL-s1 o més favorable 


En tancaments i sostres C-s3 d0 o més favorable 


Instal·lacions per eliminació de fum D-s2 d0 o més favorable 


Lluernes contínues B-s1d0 o més favorable 


Revestiments exteriors de façanes C-s3 d0 o més favorable 


 


 


 


12.6.4. Estabilitat al foc dels elements constructius portants. 


 


Les exigències d’estabilitat al foc dels elements constructius portants queden 


definides a la taula 2.2. del document DB SI i a la taula 2.2 de l’Annex 2 del RSCIEI. 


 


Per als diferents sectors previstos, les condicions a complir d’acord amb el seu nivell 


de risc intrínsec seran les següents: 
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Sector 
Configuració 


sector 
Nivell de risc 


intrínsec 
Resistència al 


foc exigible 


Sector 1 
Soterrani 


Sense ús -- R 120 


Sector 2 
Àrea administrativa 


Ús administratiu -- R60 


Sector 3 
Dipòsits ordinaris 1-2 


Industrial Tipus C Alt (8) R 90 


Sector 4 
Dipòsits ordinaris 3-4 


Industrial Tipus C Alt (8) R 90 


 


 


 


12.7. EVACUACIÓ DE L’ESTABLIMENT. 


12.7.1. Càlcul de l’ocupació. 


12.7.1.1. Criteris de càlcul. 


 


 


Per al càlcul de l’ocupació de l’establiment s’empraran els següents criteris: 


 


a) Ocupació dels sectosr destinats a dipòsits ordinaris: 


 
L’ocupació dels sectors destinats a dipòsits ordinaris  es determinarà utilitzant els 


valors de densitat d’ocupació indicats a la taula 2.1 de l’apartat 2 de la secció SI 3 del 


CTE, en funció de la superfície útil del recinte considerat: 


 


 Espai Densitat d’ocupació 


Dipòsits ordinaris 40 m2 / persona 


 


b) Ocupació de la zona destinada a ús administratiu: 


 
Per al càlcul de l’ocupació de la resta de l’establiment, d’ús administratiu, s’utilitzaran 


els valors de densitat d’ocupació indicats a la taula 2.1 de l’apartat 2 de la secció SI 


3 del CTE, en funció de la superfície útil del recinte considerat, tenint en compte l’ús 


simultani, alternatiu i la possible no ocupació de les diferents zones. 


 


 Espai Densitat d’ocupació 


Zones d’oficina 10 m2 / persona 


Sala polivalent Segons seients 
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12.7.1.2. Ocupació total de l’establiment. 


 
 
A partir dels valors indicats als apartats anteriors es determina l’ocupació total 


prevista de l’edifici: 


 


 


Planta Soterrani (m2) 
Densitat d'ocupació 


(persones/m2) 
Ocupació 
(persones) 


1- Cambra sanitària 633,61 sense ocupació 0 


2- Escala 11,83 Alternativa 0 


TOTAL UTIL  645,44   0 


TOTAL CONSTRUIDA 696,85     


    


    


Planta Baixa   
Densitat d'ocupació 


(m2/persona) 
Ocupació 
(persones) 


1 - Aula - Sala polivalent 123,71 segons seients 69 


2 - Sala de consulta 55,00 10 6 


3 - Despatx de direcció 30,38 10 3 


4 - Despatx personal tècnic 39,77 10 4 


5- Sala de digitalització 5,38 10 1 


6 - Magatzem 8,67 Sense ocupació 0 


7 - Sala de recepció 45,06 10 5 


8 - Desinsectació i desinfecció 17,55 10 2 


9 - Office 12,17 10 1 


10- Serveis personal de l'arxiu 12,33 Alternativa 0 


11- Espai neteja i material 11,38 Sense ocupació 0 


12 - Servei Públics 9,94 Alternativa 0 


13- Estudis de les Garrigues 20,39 10 2 


14- Escala 10,97 Alternativa 0 


1 5- Vestíbul d'independència 9,16 Alternativa 0 


16- Circulació 92,23 Alternativa 0 


17 - Pati magatzem   Sense ocupació 0 


18-19 Pati sala polivalent   Sense ocupació 0 


TOTAL UTIL  504,09   93 


TOTAL CONSTRUIDA 638,47     
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Planta Primera   
Densitat d'ocupació 


(persones/m2) 
Ocupació 
(persones) 


20- Dipòsit material fotogràfic 33,01 40 1 


21- Dipòsit grans formats 23,70 40 1 


22- Dipòsit ordinari 1 117,47 40 3 


23- Dipòsit ordinari 2 117,47 40 3 


24- Dipòsit ordinari 3 135,65 40 4 


25- Dipòsit ordinari 4 117,47 40 3 


26- Circulacions 53,01 Alternativa 0 


TOTAL UTIL  597,78   15 


TOTAL CONSTRUIDA 703,00     


 


 


Ocupació edifici     
Ocupació 
(persones) 


Planta Soterrani 645,44   0 


Planta Baixa 504,09   93 


Planta Primera 597,78   15 


TOTAL UTIL  1747,31   108 


 


 


 


12.7.2. Condicions d’evacuació. 


 


Tal com s’ha justificat anteriorment, l’Arxiu Comarcal s’integra en un edifici de tipus 


C, de manera que es donarà compliment als requeriments de l’apartat 6.4 de l’Annex 


II del RSCIEI. 


 


 


 


12.7.3. Alçada d’evacuació. 


 


L’alçada d’evacuació es de 3,60 m des del terra de la planta primera fins al nivell de 


planta baixa. 
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12.8. NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS 


D’EVACUACIÓ. 


12.8.1. Sortides de recinte i de planta. 


12.8.1.1. Sector dipòsits ordinaris. 


 
 
El número i disposició de les sortides dels arxius estaran d’acord amb els 


requeriments de l’apartat 6.3.2 de l’Annex II del RSCIEI per sectors amb risc intrínsec 


alt, que exigeix el següent: 


 


Requeriments RSCIEI 
sortides sector d’incendis 


Número de sortides alternatives 2 


Risc intrínsec alt Llargada del recorregut d’evacuació ≤25 m. 


 


Els dos sectors dels dipòstis ordinaris s’han previst amb dues sortides alternatives, 


una directa a l’espai de circulació i una segona de comunicació amb un altre sector 


d’incendis alternatiu, la distància màxima dels recorreguts d’evacuació fins a les 


sortides no superarà en cap cas els 25 metres, tal com s’indica a continuació i es 


comprova als plànols de planta. 


 


Sectors Sortides 


Dipòsits ordinaris 1-2 SP1 + SP2 


Dipòsits ordinaris 3-4 SE1 + SP2 


 


 


 


12.8.2. Zones destinades a ús administratiu. 


 
 
D’acord amb la taula 3.1 de l’apartat 3 de la Secció SI 3 del CTE, les condicions per 


a recintes amb més d’una sortida són: 


 


- Longitud del recorregut d’evacuació fins a una sortida < 50 m. 


- Longitud des de qualsevol origen d’evacuació fins a un punt d’evacuació 


alternativa < 25 m. 


 


Tal com es comprova a continuació, la baixa d’ús administratiu compleix aquestes 


condicions.  
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Ocupació 
(persones) 


Recorregut 
d’evacuació 


Número sortides 
planta requerides 


Sortida 


Planta Baixa 93 ≤ 50 m. 2 SE2 + SE3 


 


 


 


12.8.3. Sortides de planta 


 


 


L’edifici disposa de les següents sortides de planta, d’acord amb la definició inclosa 


a l’annex  SI A “Terminologia”: 


 


Sortida de planta Descripció 


SP1 
Sortida de planta, accés a una escala compartimentada igual que 
els sectors d’incendis. 


SP2 
Sortida de planta, accés a un sector d’incendis, l’evacuació del qual 
no conflueixi amb el sector inicial. 


 


 


Aquestes sortides d’edifici compleixen els requisits establerts en quant a nombre i 


llargada dels recorreguts d’evacuació per a més d’una sortida (Secció SI3, taula 3.1, 


apartat 3): 


 


Requeriments 
per més d’una sortida 


Recorregut d’evacuació ≤ 50 m. 


Longitud dels recorreguts d’evacuació fins a un 
punt d’evacuació alternativa 


≤ 25 m. 
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12.8.4. Sortides d’edifici. 


 


 


L’edifici disposa de les següents sortides d’edifici, d’acord amb la definició inclosa a 


l’annex  SI A “Terminologia”: 


 


Sortida d’edifici Descripció 


PLANTA PRIMERA  


SE1 
Sortida, que comunica directament a la via pública des de l’espai 
de circulació de la planta primera. 


SE2 
Sortida principal, que comunica directament a la via pública des de 
l’espai de circulació de la planta baixa, cap al C. Raval del Carme. 


SE3 
Sortida d’emergència, que comunica directament a la via pública 
des de l’espai de circulació de la planta baixa, cap al C. Raval del 
Carme. 


 


Aquestes sortides d’edifici compleixen els requisits establerts en quant a nombre i 


llargada dels recorreguts d’evacuació per a més d’una sortida (Secció SI3, taula 3.1, 


apartat 3): 


 


Requeriments 
per més d’una sortida 


Recorregut d’evacuació ≤ 50 m. 


Longitud dels recorreguts d’evacuació fins a un 
punt d’evacuació alternativa 


≤ 25 m. 


 


 


 


12.9. DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ. 


12.9.1. Criteris de dimensionat. 


 
 
L’amplada necessària de les portes de sortida es calcula d’acord amb l’expressió: 


 


Tipus d’element Paràmetres Dimensionat 


Portes 


A Amplada de la sortida en m 


A ≥ P/200 ≥ 0,80 m. 


P 
Número total de persones que està 


previst que passin per la porta 
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12.9.2. Criteris per a l’assignació dels ocupants. 


 


 


En aquells casos en què ha d’existir més d’una sortida de planta, recinte o edifici, 


d’acord amb els criteris definits als apartats anteriors, la  distribució d’ocupants a cada 


sortida es realitza amb el supòsit de que una d’aquestes quedi inutilitzada. 


 


 


 


12.9.3. Càlcul de l’amplada necessària. 


 


 


A la taula següent s’efectua el càlcul d’assignació d’ocupants a la portes i les 


amplades necessàries, tenint en compte la hipòtesi de bloqueig d’una de les portes, 


segons s’ha indicat a l’apartat anterior. A la darrera columna es pot comprovar com 


l’amplada projectada per a les portes és superior a la calculada d’acord amb 


l’expressió anterior: 


 


Planta Sortida 
Ocupació 


pròpia 
(persones) 


Provinents 
de l’escala 
(persones) 


Hipòtesi 
bloqueig 


(persones) 


Amplada 


necessària projectada 


(m) (m) 


Altell SP1 Sortida de planta 7 -- 15 0,075 0,80 


Altell SP2 Sortida de planta 4 -- 8 0,04 0,80 


Altell SE1 Sortida edifici 8 -- 15 0,075 0,80 


Baixa SE2 Sortida edifici 47 8 98 0,49 2x0,95 


Baixa SE3 Sortida edifici 46 -- 98 0,49 0,80 


 


 


 


12.9.4. Característiques de les portes situades als recorreguts d’evacuació. 


 


Les portes de sortida de planta i de l’establiment seran abatibles amb eix de gir 


vertical, (apartat 6.1 de la Secció SI 3).  


 


Les portes de la sortida SE2 i de la sortida d’emergència SE1 i SE3 tindran sistemes 


de tancament amb dispositius de fàcil i ràpida obertura des del costat d’on provingui 


l’evacuació. 
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12.9.5. Protecció de les escales i vestíbuls d’independència. 


 


 


L’escala serà compartimentada amb la mateixa resistència al foc que el sector 


d’incendi al que dóna servei. 


 


 


 


12.9.6.  Senyalització dels mitjans d’evacuació. 


 


Seguint les directrius de l’apartat 7.1 de la Secció SI 3, s’utilitzaran els senyals 


d’evacuació es definits per la norma UNE 23034:1998 conforme als següents criteris: 


 


- La sortida principal de l’establiment es senyalitzarà mitjançant un rètol de 


“SORTIDA”. 


- La sortida d’emergència de l’establiment es senyalitzarà mitjançant el rètol de 


“SORTIDA D’EMERGÈNCIA”. 


- Es disposaran senyals indicatives de direcció dels recorreguts que siguin visibles 


des de qualsevol origen d’evacuació.  


- En els punts dels recorreguts d’evacuació on existeixi alternatives que puguin 


induir a error també es col·locaran els senyals indicats, de manera que quedi 


clarament indicada l’alternativa correcta. 


 


Els senyals seran, visibles fins i tot en cas de fallada de subministrament a 


l’enllumenat principal. Si són fotoluminiscents compliran el que estableixen les 


normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu 


manteniment es realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 23035-3:2003. 


 


 


 


12.9.7. Enllumenat d’emergència 


12.9.7.1. Dotació 


 


 


En compliment del que disposa l’apartat 2.1 de Secció SUA 4 es preveu la instal·lació 


d’equips d’enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat normal, 


subministrin la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera 


que puguin abandonar l'establiment, evitin les situacions de pànic i permetin la visió 
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dels senyals indicatius de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció 


existents. 


Està prevista la instal·lació d’enllumenat d'emergència a les zones i els elements 


següents:  


 


- Els recorreguts des de qualsevol origen d'evacuació fins a l'espai exterior segur.  


- La senyalització de seguretat. 


 


 


 


12.9.7.2. Situació de l’enllumenat d’emergència 


 


 


L’enllumenat d’emergència s’ha situat tenint en compte les següents condicions, 


seguint les indicacions de l’apartat 2.2 de la Secció SUA 4: 


  


- A una alçada superior a 2 m. sobre el nivell del terra;  


- S’ha previst la instal·lació d’un punt de llum d’emergència en cada porta de sortida 


(principal i d’emergència), en les portes existents en els recorreguts d'evacuació, 


en els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos. 


 
 


 


12.9.7.3. Característiques de la instal·lació. 


 


 


En compliment de l’apartat 2.3 de la Secció SUA 4, la instal·lació d’enllumenat 


d’emergència tindrà les següents característiques principals: 


 
1. Serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i entrarà automàticament en 


funcionament al produir-se un error d'alimentació (descens de la tensió 


d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal) en la instal·lació 


d'enllumenat normal en les zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. 


 
2. L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació assolirà almenys el 50% del 


nivell de il·luminació requerit al cap dels 5 s el 100% als 60 s.  


 
3. La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació durant 


una hora, com a mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallada:  
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- En les vies d'evacuació l'amplària de les quals no excedeixi de 2 m, la 


il·luminació horitzontal a terra ha de ser, com a mínim, 1 lux al llarg de l'eix 


central i 0,5 lux a la banda central que comprèn almenys la meitat de l'amplada 


de la via. Les vies d'evacuació amb amplada superior a 2 m poden ser tractades 


com diverses bandes de 2 m d'amplada, com a màxim.  


 


- En els punts en els quals estiguin situats els equips de seguretat, les 


instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització manual i els quadres de 


distribució de l'enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 Iux, com a mínim.  


 


- Al llarg de la línia central d'una via d'evacuació, la relació entre la il·luminació 


màxima i la mínima no ha de ser més gran que 40:1.  


 


- Els nivells d’il·luminació establerts s'han d'obtenir considerant nul el factor de 


reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que 


englobi la reducció del rendiment lluminós a causa de la brutícia de les 


lluminàries i a l'envelliment de les làmpades.  


 


- Per tal d'identificar els colors de seguretat dels senyals, el valor mínim de l'índex 


de rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà 40. 


 
 


 


12.9.7.4. Il·luminació dels senyals de seguretat. 


 
 
La il·luminació dels senyals d'evacuació indicatives de les sortides i dels senyals 


indicatius dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis, 


compleixen els següents requisits:  


 


- La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser 


almenys de 2 cd/m2  en totes les direccions de visió importants. 


- La relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat 


no ha de ser major de 10:1, havent d’evitar variacions importants entre punts 


adjacents;  


- La relació entre la luminància Lblanca, i la luminància Lcolor>10, no serà inferior a 5:1 


ni superior a 15:1.  


- Els senyals de seguretat que s’instal·lin han d'estar il·luminats almenys al 50% de 


la il·luminació requerida al cap de 5s i al 100% al cap de 60s. 
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12.9.8.  Espai exterior segur 


 
Les sortides d’edifici comuniquen directament amb un espai exterior, que connecta a 


una xarxa viaria i que compleix amb els requeriments de l’espai exterior segur definit 


en l’apartat de terminologia (annex SI A “Terminologia” del DB SI). 


 


 


 


12.9.9. Control de fums d’incendi 


12.9.9.1. Necessitat de la instal·lació. 


 
 
Seguint els criteris definits per l’apartat 7 de l’Annex II del RSCIEI, s’instal·larà un 


sistema de ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió al dipòsit general 


u ordinari: 


Espai Risc intrínsec 
Superfície 


(m2) 
Norma aplicable 


Dipòsit ordinari Alt <800 -- 


 


Es determinen a continuació, mitjançant càlcul, el nombre i dimensions dels exutoris 


que cal instal·lar a l’espai indicat. 


 


Superfície aerodinàmica mínima de les obertures: 


 


Sa = 0,5 m2 / 150 m2 de superfície. 


 


Sector 3 (dipòsits ordinaris 1-2) 


 


Sa  = 0,5 x (234,94/150) = 0,5 x 1.57 = 0,78 m2 


 


Es disposa de dos obertures en coberta de 0,35 m2 i de dos obertures en façana de 


2,1 m2 


 


Sector 4 (dipòsits ordinaris 3-4) 


 


Sa  = 0,5 x (253,12/150) = 0,5 x 1.57 = 0,84 m2 


 


Es disposa de dos obertures en coberta de 0,35 m2 i de dos obertures en façana de 


2,1 m2 
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12.10. DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 


 


 


Es descriuen a continuació les instal·lacions de protecció contra incendi amb què es 


dotarà l’edifici i es justifica el compliment de la normativa que li és d’aplicació. 


 
 
 


12.10.1. Extintors portàtils 


 


 


Els extintors s'ajustaran al Reglament d'Aparells a Pressió MIE-AP5 i a les normes 


UNE 23110-1, 23110-2, 23110-94, 23110-4, 23110-5 I 23110-6. (EN 3-1, EN 3-2, EN 


3-3, EN 3-4, EN 3-5, EN 3-6) i duran gravada en l’exterior la seva eficàcia, estaran 


equipat amb mànega, boca direccional i dispositiu d’interrupció de sortida de l’agent 


a voluntat de l’operador. 


 


Tots els extintors mòbils es col·locaran en suports fixats als pilars o a les parets i de 


manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m. del sòl. Es 


col·locaran en llocs molt accessibles i a prop de les boques d’incendis per tal 


d’unificar la situació dels elements de protecció contra incendis. Hauran d'estar 


senyalitzats segons la normativa vigent (apartat 6, Apèndix 1 RIPCI). 


 


 


 


12.10.2. Boques d’incendi equipades 


 
 


Instal·lacions de protecció contra incendis DB SI 4 – apartat 1 – Taula 1.1 


Requeriments Superfície sector Necessitat 


BIE  
Boques incendi equipades  


≤  2.000 m2 NO 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis RSCIEI  - Annex III – apartat 9 


Requeriments  Tipus 
Risc 


intrínsec 
Superfície 


sector 
Necessitat 


BIE  
Boques incendi equipades  


C Alt < 500 m2 NO 
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12.10.3. Sistema de detecció i d’alarma 


 
 


Instal·lacions de protecció contra incendis DB SI 4 – apartat 1 – Taula 1.1 


Requeriments Superfície sector Necessitat 


Detecció d’incendi  ≤  2.000 m2 NO 


Sistema d’alarma ≤  1.000 m2 NO 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis RSCIEI  - Annex III – apartats 3 i 4 


Requeriments  Superfície sector Necessitat 


Detecció d’incendi  < 800 m2 NO 


Sistema d’alarma < 800 m2 NO 


 


Malgrat no ser exigible reglamentàriament, es decideix la instal·lació d’un sistema de 


detecció i alarma en tots els recintes de l’edifici. 


 


 


 


12.10.4. Instal·lació automàtica d’extinció 


 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis DB SI 4 – apartat 1 – Taula 1.1 


Requeriments Superfície sector Necessitat 


Instal·lació automàtica 
d’extinció 


-- NO 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis RSCIEI  - Annex III – apartats 11 a 15 


Requeriments  Tipus 
Risc 


intrínsec 
Superfície 


sector 
Necessitat 


Extinció automàtica  C Alt ≤1.000 m2 NO 
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12.10.5. Columna seca 


 
 


Instal·lacions de protecció contra incendis DB SI 4 – apartat 1 – Taula 1.1 


Requeriments Alçada evacuació Necessitat 


Columna seca ≤ 24m NO 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis RSCIEI  - Annex III – apartat 10 


Requeriments  Risc intrínsec Alçada evacuació Necessitat 


Columna seca Alt ≤ 15m NO 


 


 


 


12.10.6. Hidrants exteriors 


 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis DB SI 4 – apartat 1 – Taula 1.1 


Requeriments Superfície sector Necessitat 


Hidrants exteriors ≤ 5.000 m2 NO 


 


Instal·lacions de protecció contra incendis RSCIEI  - Annex III – apartat 7 


Requeriments  Tipus 
Risc 


intrínsec 
Superfície 


sector 
Necessitat 


Hidrants exteriors C Alt ≤ 2.000 m2 NO 
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12.10.7. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra 


incendis 


 


 


Tots el mitjans de protecció contra incendi d’utilització manual, (com són els extintors) 


es senyalitzaran mitjançant senyals conforme a la UNE 23033-1. 


Les dimensions dels rètols seran les següents: 


- 210 x 210 mm quan la distància de observació del senyal no excedeixi de 10 m. 


- 420 x 420 mm quan la distància de observació estigui entre 10 y 20 m. 


- 594 x 594 mm quan la distància de observació estigui entre 20 y 30 m. 


 
Els senyals seran fotolluminiscents i compliran el que estableix les normes UNE 


23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es 


realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 23035-3:2003. (Apartat 2 Secció 


SI 4). 


 


 


 


12.10.8. Sistema d’abastament d’aigua 


 


 


No s’escau. 


 


 


 


12.11. NOMBRE DE FAÇANES ACCESSIBLES 


 


 


La Instrucció Tècnica Complementària ITC SP121 editada per la Direcció General de 


Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya defineix 


el nombre de façanes accessibles per a bombers que han de garantir els edificis o 


establiments en funció de la seva ocupació. 


 
A la nova edificació on s’ubicarà el dipòsit documental es compleixen les 


prescripcions d’aquesta ITC, tal com es pot comprovar a la següent taula 


comparativa: 
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Nombre mínim de façanes accessibles 


Ocupació (persones) Exigible Nau projectada 


Fins a 1.500 1 4 


 


Les façana principal d’aquest edifici compleix els requisits fixats pel DB SI i RSCIEI 


per a tenir aquesta consideració. 


 


 


 


12.11.1. Franges de protecció respecte de la forest 


 


 


No s’escau. 


 


 


 


12.12. INSTAL.LACIÓ SISTEMA D’ALARMA I DE DETECCIÓ D’INCENDIS 


 


 


Tot i que no és exigible normativament, seguint els criteris de la Direcció General del 


Patrimoni Cultural per als arxius, es preveu la instal.lació d’un sistema d’alarma i 


detecció d’incendis composat per: 


 


- Polsadors interiors d’alarma. 


- Detectors òptics en la totalitat de recintes. 


- Central convencional d’incendis. 


- Sirena òptico acústica interior. 


- Sirena òptico acústica exterior. 
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13. COMUNICACIONS I SENYALITZACIÓ. 


13.1. TELEFONIA. 


13.1.1. Connexió Companyia Telefònica. 


 


 


Es preveu la connexió dels serveis interiors de l’establimentamb les xarxes exteriors 


de cablejats o de fibra òptica. Aquestes instal·lacions es faran, des de les xarxes de 


distribució exteriors. A partir d’aquest punt es farà una derivació que arribarà a la 


zona de l’edifici on es situaran els equips electrònics, la centraleta telefònica o d’altres 


similars, a situar a la sala destinada a l’efecte. 


 


 


 


13.2. SISTEMA DE TRANSMISSIÓ DE VEU + DADES. 


 


 


Es projecta la instal·lació d'un sistema de cablejat integral que permeti la transmissió de 


veu i dades d'una forma conjunta, modular i fàcilment reconfigurable segons les 


necessitats. 


 


El sistema estàndard escollit per fer els cablejats integrals ha de permetre suportar 


senyals de veu i dades fins a 1.000 Mbps, amb repartidors de connexió amb connectors 


RJ45 o patch connector i armaris autònoms per suportar els repetidors de senyal. Els 


armaris contindran bases de connexió RJ45, endolls tipus schucko amb línia de SAI, 


safates per posar equips de repetició, etc. 


 


Fins a cada presa es portarà un cable format per 4 parells trenats, 1 parell per a veu 


i 3 per a dades. Aquests cables s'agruparan en conductors de 2x4 parells, i seran del 


tipus UTP Categoria 6+, sense apantallar. 


 


Cada punt de connexió d’usuari disposarà de capacitat per suportar com a mínim 1 


servei de telefonia i 1 servei de transmissió de dades. 


 


La implantació del sistema es realitzarà considerant el número de punts de connexió 


representat en els plànols corresponents i distribuïts en l’edifici. 


 


Els receptors de veu i dades estaran constituïts per Terminacions de Xarxa de 8 pins 


RJ-45. 
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13.3. PROTECCIÓ CONTRA INTRUSISME. 


 


 


S'ha previst per l’edifici d’una instal·lació d'alarma destinada a donar avís sobre l'entrada 


no desitjada d'alguna persona al recinte. 


 


 


 


13.3.1. Funcions del sistema. 


 


 


El sistema de detecció contra intrusisme d'intrusisme complirà les següents funcions, 


exigides com a característiques funcionals del sistema: 


 


- Detectar l'entrada d'alguna persona a l'interior de les instal·lacions fora dels horaris 


d’obertura del centre. 


- En cas d'activació, transmetre un senyal d'avís cap al lloc programat a l'exterior del 


centre. 


 


No es pretén realitzar una cobertura exhaustiva de totes les zones, sinó tenir un mínim 


de seguretat front l'entrada de persones no controlades. 


 


 


 


13.3.2. Components dels sistema. 


 


 


Per a complir les especificacions assenyalades en l'apartat anterior, en la instal·lació 


d’intrusisme es projecten els elements que s'indiquen a continuació: 


 


- Central d'alarma antirobatori, del tipus microprocessat, amb font d'alimentació i 


transmissor i antena de transmissió incorporat. 


- Bateria, de tipus hermètic, recarregable, sense manteniment, a fi de garantir el 


funcionament del sistema fins i tot en absència d'alimentació elèctrica. 


- Sirena exterior, amb indicador òptic de funcionament, protegida contra sabotatges, 


autoalimentada amb bateria incorporada, amb flash intermitent, i que 


proporcionarà una potència acústica de 115 dBA. 


- Detectors de presència, del tipus de doble tecnologia, infraroig-microones, amb 


protecció antisabotatge i indicador òptic de dispar i sense angle mort inferior. 
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13.3.3. Sistema d’alarma anti-intrusió 


 


 


Per garantir la seguretat de circulacions de l’edifici, s’instal·laran sensors d’alarma 


d’intrusió que permetran protegir els punts de risc indicats a la Documentació Gràfica 


d’aquest projecte. 


 


La senyal d’alarma l’enviaran els detectors volumètrics, instal·lats de forma estratègica 


en zones i recintes a protegir. 


 


El sistema utilitzat serà capaç d’integrar qualsevol ampliació o modificació creixent del 


nombre de punts d’alarma. 


 


Cada detector volumètric haurà de connectar-se amb un cable de 4x0,22+2x0,75mm 


fins al mòdul d’entrades digitals. 


 


A la Documentació gràfica s’indicà la situació dels diferents components del sistema 


d’intrusisme. 
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14. INSTAL·LACIÓ PARALLAMPS. 


14.1. VERIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE INSTAL·LACIÓ. 


 


 


Segons la Secció 8 del llibre de Seguretat d’Utilització del Codi Tècnic de l’Edificació, 


per verificar si en un edifici és necessari dotar-lo d’una instal·lació de protecció contra 


els llamps, la freqüència esperada d’impactes (Ne) haurà d’ésser més gran que el risc 


específic (Na). 


 


Calculant-se de la freqüència esperada d’impactes (Ne), mitjançant la següent 


expressió: 


 


)/'(10 6


1 anyimpactesdnúmeroCANN ege


  


 
Essent: 


- Ng : densitat d’impactes sobre el terreny (nombre impactes any/km2). 


- Ae : superfície de captura de l’edifici aïllat en m2, que es la delimitada per una 


línia traçada a una distancia 3H de cadascun dels punts del perímetre de l’edifici, 


essent h l’alçada de l’edifici en el punt dl perímetre considerat. 


- C1: coeficient relacionat amb l’entorn, segons la taula 1.1 de l’esmentada secció 


del CTE. 


 


Mentre que el risc admissible (Na), es calcularà segons la següent expressió: 


 


3


5432


10
5,5 






CCCC
N a  


 


Essent: 


 C2 : coeficient en funció del tipus de construcció, segons la taula 1.2 de 


l’esmentada secció del CTE. 


 C3 : coeficient en funció del contingut de l’edifici, segons la taula 1.3 de 


l’esmentada secció del CTE 


 C4 : coeficient en funció del ús de l’edifici, segons la taula 1.4 de l’esmentada 


secció del CTE 


 C5 : coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es 


duen a terme en l’edifici, segons la taula 1.5 de l’esmentada secció del CTE 
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14.2. CÀLCUL DE LA NECESSITAT DE INSTAL·LACIÓ. 


 


 


Serà necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra el raig quan la freqüència 


esperada d'impactes (Ne) sigui major que el risc admissible (Na), excepte quan 


l'eficiència 'E' estigui compresa entre 0 i 0.8. 


 


 


 


14.2.1.  Càlcul de la freqüència esperada d'impactes (Ne) 


 


 


)/'(10 6


1 anyimpactesdnúmeroCANN ege


  


 
sent 
•  Ng: Densitat d'impactes sobre el terreny (impactes/any,km²). 


•  Ae: Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m². 


•  C1: Coeficient relacionat amb l'entorn. 


  


Ng (Les Borges Blanques) = 4.00 impactes/any,km² 


Ae = 4.811,96 m² 


C1 (proper a altres edificis o arbres de la mateixa altura o més alts) = 0.50 


Ne = 0.0096 impactes/any 


 


 


 


14.2.2. Càlcul del risc admissible (Na) 


 
 


3


5432


10
5,5 






CCCC
N a  


 
sent 
•  C2: Coeficient en funció del tipus de construcció. 


•  C3: Coeficient en funció del contingut de l'edifici. 


•  C4: Coeficient en funció de l'ús de l'edifici. 


•  C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es 


desenvolupen en l'edifici. 


  
  







 


 172 


16064-DOC1 - Memòria (refòs).docx AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


 


C2 (estructura de formigó/coberta de formigó) = 1.00 


C3 (altres continguts) = 1.00 


C4 (resta d'edificis) = 1.00 


C5 (resta d'edificis) = 1.00 


Na = 0.0055 impactes/any 


 


 


 


14.2.2.1. Verificació 


 


 


Altura de d'edifici = 7,4 m <= 43.0 m 


Ne = 0.0096 > Na = 0.0055 impactes/any 


 


 


Conforme a l'establert en l'apartat anterior, es determina que no és necessari disposar 


una instal·lació de protecció contra el llamp. El valor mínim de l'eficiència 'E' d'aquesta 


instal·lació es determina mitjançant la següent fórmula: 


 


Na = 0.0055 impactes/any 


Ne = 0.0096 impactes/any 


E = 0.429 


 
Com:  


0 <= 0.429 < 0.80 


 
Nivell de protecció: IV 
  


No és necessari instal·lar un sistema de protecció contra el llamp 
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15. CONCLUSIONS. 


 


 


Amb les dades exposades a la present memòria i els plànols que s’inclouen a la 


documentació gràfica, es considera que queden suficientment definides les 


condicions tècniques de les oñbres i instal.lacions projectades i que s’acredita 


l’acompliment de les exigències de la reglamentació vigent aplicable. 


 


 


 


 


Lleida, març de 2017. 
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PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – DIVISIONS INTERIORS 1


AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


PROJECTE REFÓS D’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES 


MEMÒRIA DE L’ANNEX D’URBANITZACIÓ EXTERIOR 


SITUACIÓ I ANTECEDENTS URBANÍSTICS. 


Es redacta el present document com a annex del projecte principal en seguiment de l’informe emès per Serveis ddel 
Deparatament de Cultura, pe perpetre l’execució simultània de l¡’obra si s’escau. 


Els terrenys on es projecta realitzar les obres d’urbanització objecte d’aquest projecte estan situats al centre de la ciutat i es 
troben en la seva totalitat qualificats de sistema viari  o equipament en el planejament vigent i són de titularitat municipal. 


ESTAT ACTUAL I USOS  


El projecte es situa en zones actualment urbanitzades  parcialmente o que formen part del solar destinat qa la construccióde 
l’Arxiu. 


L’actuació té un objectiu  primari que és actualitzar les instal·lacions urbanes obsoletes i seguir amb el procés d’urbanització 
del centre urbà amb els criteris adoptats en les actuacions interiors: millora paisatgística amb prioritat al vianant i ordenació 
dels serveis urbans. 


JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 


Es proposa recuperar part de l’espai de circulació, desordenat, com espai per a c circulación restriingida dels veïns, 
disposant l’espai d’accés a l’edifici de l’arxiu com un saló urbà d’ús exclusivamente per vianants. 


DEFINICIÓ DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES ADOPTADES. 


Acabat de calçada: es preveu paviment de formigó, remolinat mecànicament.  Per tractar-se d’un carrer no troncal amb 
trànsit local la secció constructiva del paviment  dels vials perimetrals és: 


 Subbase de 30 cm de tot-u artificial compactat al 98% 


 Paviment de llambordins de formigó col·locats sobre base de formigó. HM-20(veure secció al plànol , 


El pendent transversal del paviment de calçada serà d’un 2% mínim cap al  centre, on es col·locaran embornals per a la 
recollida d’aigües pluvials, amb reixeta horitzontal a nivell del paviment, que conduiran al col·lector . 


A les voreres  perimetrals es preveu el paviment amb panot 20x20x4 com llis de les mateixes característiques del què s’ha 
col·locat en altres actuacions del raval del Carme i carrer Ensenyança. A la plaça central el paviment setrà del mateix 
material de format 60x40 cm. 


Per la defincio de rasants s’ha prioritzat l’horitzontalitat del saló previ a l’edifici resolent una entrada adaptada a la banda de 
llevant i graons a la banda de ponent. Hom dispposa un miret de transició al límit de vorera. Es proposa la compleció de 
l’enllumenat del raval del Carme amb un fanal d’idèntiques característiques al previst a l’av F Macià (continuació del raval) a 
l’alçada de l’edifici de lacreu Roja per coherència de tractament del passeig en fase d’adjudicació. 


ACCESSIBILITAT 


L’accés a l’obra és pels vials existents; el programa d’interrupcions de trànsit es determinarà de comú acorda la Direcció 
Facultativa prèvia anàlisi dels condicionants. I atenent el curs de l’obra de l’edifici. 


REPLANTEIG 


Prèviament a l’inici dels treballs s’efectuarà el replanteig de les obres, per al que s’inclouen als plànols del projecte les 
característiques geomètriques en planta i perfil de les solucions adoptades. S’aixecarà la corresponent Acta de 
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Comprovació del replanteig. La direcció facultativa indicarà l’ordre d’execució dels treballs prèvia proposta del Contractista 
considerant l’adopció de les mesures de seguretat,  la coordinació dels treballs i implantació de les xarxes provisionals (si és 
el cas),  i el manteniment de les condicions de pas dels veïns. Aquest replanteig tindrà en consideració l’estat de la 
infraestructura de sanejament un cop efectuada la seva comprovació. 


OCUPACIONS I INDEMNITZACIONS 


No se’n preveuen 


TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 


La durada de les obres serà la que s’indiqui en el Plec de Clàusules Administratives  Particulars que es fixin en la seva 
adjudicació i en el seu defecte, la que s’indicarà en el Plec de Condicions de l’obra. Tret que es determini el contrari es 
considera adequada una execució en DOSmesos. 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS. ASSAIG 


Per part de la Direcció d’Obra es portarà el control de qualitat dels materials mitjançant l’execució dels assaig i proves que 
creguin oportunes, en base al pressupost desglossat que consta en el present projecte. 


MEMÒRIA DEL PROJECTE BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 


OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 


Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les previsions respecte les prevencions de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats deIs treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar deIs treballadors.  


Així mateix donarà unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a bon fi les seves obligacions en el camp de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord 
amb el Reial Decret 1.627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un projecte de seguretat i 
salut al treball en els projectes d'edificació i obres públiques.  


CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 


Partides que composen l’obra: 


-.Formigons i encofrats.  


- Afermat del carrer amb paviments de calçada i vorera. 


Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 


 


Pressupost total de l’obra és de  pem=78.138,18 €  


Termini d’execució : el termini d’execució amb treballs continuats serà deDOS mesos. 


Personal previst:  


Fase infraestructures, etc : QUATRE persones en obra civil; Fase paviments: TRES persones obra civi. QUATRE 
especialistes en l’execució de la calçada. 
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RISCOS 


Riscos profesionals:  


- Circulació de camions.  


- Fallida de talussos.  


- Esllavissament de material de cullera, pala o camió.  


- Atropellaments, col-lisió i cops de maquines i camions.  


- Caigudes de persones.  


- Pols i soroll.  


Riscos de danys a tercers 


 


PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS  


Proteccions individuals 


- Casc: per a totes les persones que participen en l' obra, inclosos visitants.  


- Màscares antipols.  


- Pantalla contra protecció de partícules.  


- Filtres per a mascara.  


- Protectors auditius. 


- Cinturons de seguretat, la classe deis quals s’adaptarà als riscos específics de cada treball.  


- Cinturó antivibratori.  


- Granotes de treball: Es tindran en compte les reposicions al llarg de l' obra, segons conveni col·lectiu  


- Vestits d'aigua: Es preveuen existències en obra.  


- Guants contra impacte i antipoIs.  


- Guants de goma fins, per a paletes i operaris que treballin en formigonat.  


- Guants de cuir i antitall per a maneig de materials i objectes.  


- Equip de soldador.  


- Botes d'aigua d'acord amb MT-27  


- Botes de seguretat, classe III  


Proteccions col·lectives 


- Tanques, baranes, tapes en forats i senyalització 
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Protecció contra incendis 


- Extintors portàtils 


Formació 


En ingressar a I'obra s’informarà al personal deIs riscos específics deIs punts d'obra als que seran assignats, així com de 
les mesures de seguretat que hauran d'emprar, personal i col·lectivament.  


S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l'obra.  


1.4.4- Medicina preventiva i primers auxilis 


Farmacioles 


Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.  


Assistència a accidentats 


 


S’haurà d'informar a I'obra de l'emplaçament deIs diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues patronals, Mutualitats 
laborals, Ambulatoris, etc ... ) on s'ha de portar als accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.  És molt convenient 
disposar al' obra, i en lloc ben visible, una llista amb els telèfons i adreces deIs centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc ... , per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d’assistència.  


 


Reconeixement mèdic 


 


Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, el qual es 
repetirà en el període d'un any.  


 


PREVENCIONS DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 


 


En primer lloc es realitzarà una senyalització vertical d’advertiment amb senyals de trànsit i cartell explicatiu als dos extrems 
del CARRER. 


 


Per a les unitats d’obra a executar en àmbits susceptibles de ser  tancats (obertura de nous vials, i tota la infraestructura de 
sanejament) es delimitarà l’obra amb tanques.  


 


Les actuacions es faran amb el següent protocol: 


 


1 – voreres:  ES DISPOSARÀ TANCA PER SEPARAR LA ZONA DE L’OBRA DELS ACCESSOS DELS VIANANTS A 
LLURS HABITATGES.es farà el tancament del tram procurant evitar de tancar  les portes d’accés a les parcel·les; en cas de  
donar-se la necessitat contrària, es farà la corresponent comunicació als moradors per coordinar les entrades i sortides, 
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disposant passos per a vianants i preveient l’aparcament dels vehicles fora del carrer. Es complementarà la limitació de 
l’accés amb la senyalització corresponent. 


2 – Actuacions de pavimentació: es farà una reunió informativa amb la suficient anticipació per a disposar que els moradors 
NO circulin durant els treballs. Es complementarà la limitació de l’accés amb la senyalització corresponent. 


 


CONDICIONS GENERALS 


 


Consten al capítol 2.11 i gràfics annexes del plec de condicions, i es concreten al Plec de Condicions Particulars. 


 


PRESSUPOST 


 


Les partides corresponents a les proteccions consten detalladament al pressupost principal; les proteccions individials i 
altres es consideraran incloses en la partida corresponent a despeses generals d’obra. 


 


 


PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS DEL PRESENT PROJECTE BÀSIC  DE SEGURETAT I SALUT. 


 


DISPOSICIONS LEGALS D' APLICACIÓ  


 


Sòn d’obligat compliment les disposicions contingudes en: 


 


- Estatut dels treballadors 


- Ordenança General de la Seguretat i Higiene en el Treball (OM 09-03-71) (BOE 16-03-71).  


- Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball (OM 09-03-71) (BOE 11-03-71) 


- Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432171, 11-3-71) (BOE 16-371)  


- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20-05-52) (BOE 15-06-52).  


- Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (OM 21-11-59) (BOE 15-06-52) 


- Ordenança de Treball de la Construcció Vidre i Ceràmica (OM 28-08-70) (BOE 517/8/9-09-70).  


- Homologació de mitjans de protecció personal deIs treballadors (OM 17-05-74) (BOE 29-05-74).  


- Reglament elèctric de baixa tensió 8OM 29-09-73) (BOE 09-10-73) 


- Reglament de línies aèries d’alta tensió (OM 28-11-68) 
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- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 


- Instruccions per a obres en carrers (OM 14-03-60) 


 


CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  


 


Tot element de protecció personal s'ajustanà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (OM 17-5-74) (BOE 29-5-
74), sempre que existeixi en el mercat.  


 


Fins a la data s'han publicat les següents Normes d'homo10gació deIs mitjans de protecció personal:  


 


MT 1 Cascs de seguretat no metal·lícs. (BOE 30-12-74)  


MT 2 Protectors auditius. (BOE 01-09-75 i 22-10-75)  


MT 3 Pantalles per a soldadors. (BOE 02-09-75 i 24-10-75)  


MT 4 Guants aïllants de l'electricitat. (BOE 03-09-75 i 27-10-75)  


MT 5 Calçat de seguretat contra riscs mecànics. (BOE 04-09-75 i 27-10-75)  


MT 6 Banquetes aïllants de maniobra. (BOE 05-09-75 i 28-10-75)  


MT 7 Equips de protecció personal de les vies respiratòries. Normes comunes i adaptadors facials.  


             (BOE 06-09-75 i 29-10-75)  


MT 8 Equips de protecció personal de les vies respiratòries. Filtres mecànics. (BOE 08-09-75 i 30-10-75)  


MT 9 Equips de protecció personal de les vies respiratòries. Caretes autofiltrants. (BOE 09-09-75 i 31-10-75)  


MT 10 Equips de protecció personal de les vies respiratòries. Filtres químics i mixtes contra l'amoníac.  


             (BOE 10-09-75 i 01-11-75)  


MT 11 Guants de protecció davant agressius químics. (BOE 04-07-77 i 26-09-77)  


MT 12 Filtres químics i mixtes contra monòxid de carboni. (BOE 13-07-77 i 26-09-77)  


MT 13 Cinturons de seguretat. Definicions i classificacions. Cinturons de subjecció. (BOE 02-09-77 i 26-09-77)  


MT 14 Filtres químics i mixtes contra cloro (BOE 21-04-78)  


MT 15 Filtres químics i mixtes contra anhídrid sulfurós (S02) (BOE 21-06-78 i 06-07-78)  


MT 16 Ulleres de muntura tipus universal per a la protecció contra impactes. (BOE 17-08-78 i 28-09-78)  


MT 17 Oculars de protecció contra impactes (BOE 09-09-78 i 28-09-78)  


MT 18 Oculars filtrants de pantalles per a soldadors. (BOE 07-02-79 i 24-02-79)  


MT 19 Cobrefiltres i avantvidres de pantalles per a soldadors. (BOE 21-06-79)  
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MT 20 Equips de protecció personal de les vies respiratóries: semiautónoms d'aire fresc amb maqueta d'aspiració.  


             (BOE 05-01-81)  


MT 21 Cinturons de Seguretat. Cinturons de suspensió. (BOE 16-03-81 i 01-05-81)  


MT 22 Cinturons de Seguretat. Cinturons de caiguda. (BOE 17-03-81 i 01-05-81)  


MT 23 Filtres químics i mixtes contra acid sulfhídric (SH2) (BOE 03-04-81 i 11-06-81)  


MT 24 Equips de protecció personal de les vies respiratóries: semiautónoms d'aire fresc amb manega de pressió.  


             (BOE 13-10-81)  


MT 26 Aïllament de seguretat, a les eines manuals utilitzades en treballs en instaHacions de baixa tensió.  


             (BOE 10-10-81)  


 


En els casos de necessitar un element o equip en que no existeixi Norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada 
a les seves respectives prestacions.  


 


Proteccions col·lectives 


 


Tanques de autònomes de limitació i protecció 


 


Tindran com a mínim 90 cm d'altura, estant construïdes a base de tubs metal-1ics i amb peus per a mantenir la seva 
verticalitat.  


 


Topalls de desplaçament de vehicles 


 


Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitja de rodons cIavats al terra, o d'aItra forma 
eficaç.  


 


Baranes 


 


Disposaran de llistó superior a una alçada de 390 cm de suficient resistència per garantir la retenció de persones i portaran 
un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent sòcol. 


 


Elements de subjecció de cinturó de seguretat 
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Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció 
protectora.  


 


Senyals 


 


La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA i per a força de 300 mA. La resistència de 
les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de 
contacte indirecte màxima de 24 V.  


 


Es mesurarà la seva resistència periòdicament i al menys en r època més seca de l’any.  


 


Extintors 


 


Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.  


 


Estrebacions 


 


Quan les parets no es poden deixar amb el talús natural deIs sòIs travessats es disposaran per al sosteniment de les 
mateixes parets d'estrebació (veure capítol 2.2.3.5. Consideracions sobre l'estrebació, d'aquest annex).  


 


El preu d'aquesta unitat no s'ha inclòs en aquest Annex degut a que les estrebacions ja s'han tingut en compte en la pròpia 
execució de l’obra, establint-se e preu de les mateixes en els Quadres de Preus del present estudi. 


 


Consideracions pràctiques sobre elements, treballs i senyalitzacions 


 


Consideracions eines de mà 


 


1- Elements d’eines 


 


a) Les eines de ma seran de material de bona qualitat i, especialment les de xoc, hauran de ser d'acer acuradament 
seleccionat, el suficientment fort com per a suportar cops sense escantellar-se o formar vores als caps, pero no tan dur com 
per a estellar-se o trencar-se amb el consegüent perill de projeccions que podrien ferir sobre tots els ulls, a les persones 
situades a les persones situades a les proximitats del lloc de treball.  
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EIs manecs de les eines de ma seran de fusta dura (noguera, freixe, etc.) llisos i sense estelles o vores agudes.  


 


b) No s’utilitzaran mai eines manuals en les quals s’observi: 


 


- Que els seus caps estiguin aixafats, amb fissures o vores.  


- Que els seus manecs estiguin clivellats o recoberts amb fil ferro.  


- Que la seva esmoladura estigui escantellada o mal esmolada.  


 


c) EIs manecs de les eines estaran acuradament acoblats i solidament fixats a les mateixes.  


 


d) S'utilitzaran sempre eines apropiades pel treball a realitzar. Tant les eines com els seus manecs tindran la forma, el pes, i 
les dimensions adequades, no només per obtenir el maxim rendiment, sinó, principalment, per aconseguir una seguretat 
més plena en els treballs.  


 


e) En atmosferes on existeixen gasos inflamables, líquids altament volàtils i substancies explosives, les eines hauran d'estar 
composades de material que no produeixi espurnes per percussió, tals com la fusta" cautxú dur, bronze, etc ...  


 


f) Les eines de ma, que hagin de ser utilitzades per electricistes, hauran de tenir com a mínim, els mànecs de material 
aïllant.  


 


g) En tots els treballs realitzats amb eines manuals i que puguin provocar projeccions - amb el consegüent perill per als 
operaris -s'utilitzaran eines no fèrriques amb cap tou i s’establirà -amb caràcter obligatori- l'ús d'ulleres. Aquest risc també 
podrà disminuir-se amant el taIl mitjan~ant pantalles de metall, fusta o lona forta.  


 


h) S'utilitzaran les eines únicament per als fins específics pels quals han estat concebudes. Utilitzar un ganivet com a 
tomavís, una clau com a marteIl, etc ... , és perillós, donat que les eines poden trencar-se, esberlar-se o escapar-se i causar 
accidents.  


 


i) Els operaris seran instruïts en la utilització de les eines de mà. 


 


2- Conservació 


 


a) Es mantindran les eines en bon estat; per aixó hauran de ser revisades periódicament per personal competent. Aquesta 
condició té especial importancia per a la conservació de les eines de xoc, tallants o punxants. 
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b) S'inspeccionaran freqüentment totes les eines, i es retiraran del servei totes aqueIles que es trobin defectuoses. Una llista 
de revisió per a les eines manual s considerades més perilloses, pot ser útil per tal de sistematitzar la inspecció.  


 


c) EIs obrers que treballin a bancs o maquines, hauran de disposar de caixes o prestatges adients situats per a col·locar i 
guardar les eines que utilitzin. 


  


d) Les eines de ma no es deixaran al terra, ni a escales de ma o llocs elevats des d' on puguin caure sobre alguna persona. 


  


e) A fi i efecte d'evitar que les emes d'esmoladura o puntes agudes, quan no s'utilitzin, puguin produir lesions per contacte 
accidental, seran provistes de protectors, tals com fundes de cuir o metàl·liques.  


 


f) Les eines hauran de mantenir-se ben netes i les seves articulacions greixades per tal d'evitar que es rovellin.  


 


g) El tractament tèrmic, la talla i la reparació de les eines, són operacions que requereixen destresa i un perfecte 
coneixement de les mateixes~ és per aixó que aquests tipus de treballs han de ser realitzats per personal especialitzat.  


 


3- Emmagatzematge 


 


a) Les eines de ma hauran d'ernmagatzemar-se en prestatges, lleixes o caixes especials. 


  


b) L'emmagatzematge de les eines haura de fer-se de forma que la seva coHocació sigui la correcta~ que la manca 
d'alguna d'elles sigui facilment comprovada~ que estiguin protegides contra el deteriorament per xocs o caigudes i que, 
quan s 'hagin d'agafar per part de l'operari, aquest no corri perill de ferir-se amb les seves parts tallants.  


 


EIs caps de magatzem tindran l' ordre estricta de no distribuir eines deteriorades i inadequades pel treball. 


 


4- Transport 


  


a) Pel transport de les eines s'utilitzaran caixes especial s o bosses que es podran dur penjades sobre l' espatlla o sota el 
braç, quan això no suposi perill pel treballador.  


 


Les principals precaucions a prendre són: 
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- No portar moltes eines d'un cop  


- Col· locar-les de forma que no puguin lliscar i caure.  


- Protegir les puntes i les esmoladores tallants.  


 


b) No es transportaran les eines a les mans quan axó suposi un entrebanc en l'ús d'aquestes si' s'ha de treballar pujat a 
escales o circular per llocs peril1osos. En aquests casos les eines han de col·locar-se en una caixa, sac fort o envàs similar i 
pujar-les des del sól al tall mitjançant una corda. Hauran de tornar-se de la mateixa manera, mai baixades a ma ni llenyades 
al terra.  


 


Únicament quant no existeixi perill, podran portar-se les eines a les butxaques, malgrat això, quan es tracti d'eines punxants 
mai es portaran amb l'esmoladura o punxa cap a munt. El millor és transportar-les sempre en cinturons especials.  


 


Les eines es lliuraran al' operari a la ma, mai es llenyaran. Si es tracta d' eines amb esmoladura o puntxa, hauran de ser 
lliurades dins la seva funda i amb el manec de cara a la persona que les rep.  


 


Consideracions sobre maneig manual de les càrregues 


 


Un deIs motius més freqüents d'accidents laborals en la Constrocció és el maneig manual de les carregues. Sense oblidar la 
possibilitat de que es transportin carregues excessives, sembla que el que produeix més accidents és la forma de com 
s'aixeca i la seva col·locació durant el transport, així com no utilitzar els medis de protecció personal necessaris -en especial 
els guants-.  


 


a) El pes màxim que ha de carregar una persona és de 50 quilos. 


 


b) Per aixecar una càrrega han de tenir-se en compte les següents normes: 


 


- Col·locar-se el més a prop possible de la carrega.  


- Flexionar les cames fins agafar-Ia, de manera que la columna vertebral quedi  


   vertical en tot moment.  


- Assegurar un bon suport pels peus.  


 


c) El recorregut es farà amb la carrega enganxada al cos i de forma que, en el possible, quedi ben equilibrada. s’haurà 
d'estudiar el camí, en el qual no hi hauran ni zones brotes, ni relliscoses, ni amb poca il·luminació, etc ...  
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d) En cas d'existir risc de ferida per a les mans, (estelles, claus, etc ... ) o si es tractés de productes càustics, s'utilitzaran 
guants.  


 


e) En cas que el maneig l 'hagin de fer dos o més persones caldrà en primer lloc, estudiar el moviment, explicar-ho a tots i 
aconseguir que l'esforç es coordini de manera adequada.  


 


Consideracions sobre maquinària per a moviments de terres 


 


La complexitat i potencia de les maquines dedicades a moviments de terres es cada cop més gran. Això fa que els 
maquinistes hagin d'estar ben ensinistrats i coneguin perfectament el seu funcionament, així com que eIs serveis de 
conservació atorguin la importància deguda a la correcta posada a punt de tots els seus elements, donat que la Seguretat 
esta en aquests tipus de treballs pot ser més que en d'altres tant concretament lligada a l’eficiència de treball, que difícilment 
pot dir-se que aquesta sigui correcta si és insegur o a l'inrevés.  


 


Indicarem a continuació les normes generals de Seguretat de totes aquestes maquines, a les quals s'hauran d'afegir les 
particulars de cada tipus. Cal afegir que, amb l'excepció de l’article 124 de l’Ordenança General -que es refereix a tractors 
no existeix cap referència a elles als texts legals.  


 


Si la màquina no els té es col·locaran en ella cartells advertint el greu perill que suposa posar-se en el seu radi d'acció.  


 


El maquinista utilitzarà roba de treball ajustada, sense doblecs ni parts soltes, botes amb seguretat contra riscs mecànics i, 
quan no estigui a la cabina, o aquesta no existeixi, casc. 


  


Abans de començar el treball, netejarà la cabina -tant de fang o greix- com d'eines o altres objectes que puguin estar al terra 
de la mateixa. Netejarà igualment els vidres, retrovisors, comandaments, etc ... i en particular totes les plaques o rètols que 
continguin instruccions o advertiments pel correcte funcionament de la maquina.  


 


Comprovarà que s'han verificat les operacions de conservació que, d'acord amb les normes preestablertes, siguin 
preceptives; verificarà l'estat deIs circuits hidràulics, conservant que no existeixin pèrdues, i revisarà la pressió i estat deIs 
neumàtics o la connexió de les cadenes.  


 


Si existeix alguna anomalia, no posarà en funcionament la maquina fins que aquesta ja estigui esmenada.  


Abans de posar en marxa el motor, comprovarà que tots els comandaments estan en punt mort.  
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Un cop la maquina esta en marxa, comprovara el correcte funcionament dels frens i, en general, de tots els seus elements. 
Si existeix algun problema haura de consultar el manual d'instruccions o requerir l'ajut del Servei de Conservació.  


 


Si el camí fins arribar al lloc de treball travessa zones transitades de l'obra, circularà a una velocitat moderada, vigilant el 
recorregut atentament i fent ús - si es necessari deIs senyals acústics. 


  


Si s'ha de recórrer vi es públiques, complirà escrupolosament les prescripcions del codi de la Circulació, la velocitat serà 
moderada i tots els òrgans extensius es mantindran recollits. Es aconsellable portar totes les llums enceses, encara que 
sigui de dia. Si és necessari, s 'utilitzaran un o dos guies per a controlar el trafic. 


 


No transportarà passatgers en cap cas, sinó és que la maquina estigui expressament preparada per a fer-ho.  


 


Abans de començar la feina, inspeccionarà l' area de treball, observant la situació del personal, zones perilloses, talussos, 
etc . 


 


Haurà d'assegurar-se de que no existeixen conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, etc ...  


 


Utilitzarà els cinturons de seguretat que porten les maquines. Si no existís cabina i l'ambient fos polsegós, el maquinista 
utilitzarà ulleres i mascara.  


 


Es fonamental la vigilància del recorregut en tot moment. En cas de dificultats de visió, i sobre tot en maniobres marxa 
enrera, és convenient servir-se d'un ajudant i utilitzar senyals acústics i lluminosos.  


 


Si el maquinista abandona la cabina, encara que sigui per molt poc temps, haurà de fer baixar l' equip fins al sol. Si l' 
absència e preveu superior a tres (3) minuts, a més a més, haurà de parar el motor.  


 


Quan s'hagi d'omplir el dipòsit de carburant, no es podrà fumar. Es aconsellable realitzar aquesta operació amb el motor 
fred, per tal de reduir els vapors inflamables. el combustible abocat haurà de netejar-se.  


 


Quan s'acabi la jornada de treball, s'aparcarà maquina en un terreny pla i ferm, es recolzarà l' equip al sol, es bloquejaran 
les parts mòbils i es desconnectaran els mecanismes de transmissió.  


 


A continuació es tancarà el contacte i es traurà la clau. La cabina romandrà tancada. 
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Si no es possible aparcar en terreny pla, es deixarà posada una marxa contraria al sentit de la pendent.  


 


Si la maquina ha de romandre durant la nit en un lloc transitat i amb poca il·luminació, hauran de col·locar-se senyals 
lluminosos que indiquin clarament la seva situació.  


 


Les operacions de revisió i conservació es realitzaran pel personal competent i amb les eines adequades. Es col·locarà un 
cartell ben visible que indiqui que la maquina esta en reparació.  


 


Si durant aquestes operacions fos necessari aixecar els equips, es col·locaran falques o puntal s que evitin el descens 
inopinat d'aquests.  


Si és necessari fer funcionar el motor en un lloc tancat, hauran d'obrir-se portes i finestres, i encara que així es faci, el 
funcionament del motor haurà de ser intermitent.  


 


No es posarà la maquina en condicions d'ús, fins que no s'hagin col·locat tots els dispositius de seguretat i resguards que 
hagi estat necessari retirar per la revisió.  


 


Només seran conduïts per personal autoritzat, quedant absolutament prohibit el seu ús per altres treballadors.  


 


Es prohibeixen les sobrecarregues, col·locant-se les carregues de forma que no impedeixin la visibilitat ni sobresurtin 
lateralment.  


 


No es circularà a menys d'un (1) m de rases o talussos, sempre a velocitats moderades.  


 


El maquinista realitzarà les maniobres assegut al seient de la cabina, mai de peu o qualsevol altra posició.  


 


Consideracions en treballs d’excavació 


 


En tot treball d’excavació, és necessari tenir en compte les següents normes generals: 


 


EIs treballadors utilitzaran casc i botes de seguretat. Aquestes, si el cas ho requereix, podran ser d'aigua, amb punteres 
reforçades, amb plantilla antipunxant o amb sola antilliscant. si existeix risc de caiguda des d'alçada, no evitable mitjançant 
proteccions col·lectives, se'ls dotarà de cinturó de seguretat.  
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Es disposaran les escales que siguin necessàries per pujar i baixar, les quals compliran les normes corresponents. En cap 
cas s'utilitzaran, per a pujar o baixar els encofrats, estrebacions, etc ...  


 


Si és necessari transitar d'un costat a una altra rasa, es col·locaran els passos necessaris, amb sol continu de resistència 
adient, barana de 0,9 m de sol i peu de 0,2 m d'alçada. Es recolzaran - en el possible- lluny deIs cantells i, en qualsevol cas, 
mai a l' estrebació.  


 


Si a les proximitats deIs canteslls de l'excavació s'efectuen treballs, o si és un lloc de transit de persones, haurà de tancar-
se tot el perímetre de l'excavació, senyalitzant-la convenientment i, en el seu cas, col·locar llums per la nit.  


 


Es planificarà i senyalitzarà la circulació de vehicles a la zona, procurant que els sentits de recorregut siguin únics i, en la 
mesura del possible, es trobin allunyats deIs canteslls de l'excavació. Si això no és factible, han de tenir-se en compte les 
sobrecarregues que originin.  


 


No es col·locaran als cantells materials o eines que puguin caure sobre les persones que estiguin treballant al seu fons. Les 
terres procedents de l' excavació es situaran com a norma general, a partir d'una distancia igual a la meitat de la seva 
profunditat. Si això no és possible, es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar que caiguin al fons i, a més a més, 
caldrà tenir en compte la corresponent sobrecarrega a efectes d'estabilitat del talús o càlcul de l'estrebació.  


 


Quan a l'excavació es trobin capes de terra poc consistents o blocs de pedra, s’haurà de procedir immediatament a la seva 
eliminació. EIs treballadors es situaran lluny de la zona fins que el perill hagi acabat.  


 


No s'efectuaran operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben estrebat. Cap persona treballarà sota masses que 
sobresurtin horitzontalment.  


 


Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l'estrebació, han d'examinar-se diàriament i sobre tot quan existeixi una 
interrupció del treball de més d'un dia, s'executi una voladura, hagi hagut un esllavissament de terres, s'hagin produït danys 
al talús o a l’estrebació per qualsevol causa, o després d'intenses gebrades o fortes pluges.  


 


Si s'utilitzen màquines a l'excavació, aquestes es situaran -com a mínim- a un (1) metre del seu cantell. Si una maquina es 
troba excavant una paret, s'hauran de regular les cotes de treball abans de començar, de manera que pugui arribar com a 
mínim fins un (1) metre per sota del cantell superior i sempre que aquest hagi estat netejat i explanat.  


 


L'aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes, s’haurà de desaiguar de la manera més convenient i segura. Es dotarà 
als treballadors de l' equip personal de protecció adient per aquestes circumstàncies.  


Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi -motobombes, grups de soldadura, etc ... tindran les seves connexions en perfecte 
estat d'aillament i es posara aterra, tenint en compte que es tracta, en aquest cas, de recintes molt conductors.  
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En treballs nocturns, i en qualsevol cas en el qual la visió sigui dificultosa, es col·locarà la il·luminació artificial adient, evitant 
en el possible la utilització de llums elèctriques portàtils i procurant utilitzar llums portàtils de piles i/o acumuladors. En 
qualsevol cas, el seu ús no ha de deixar-se al criteri de l’operari, sinó autoritzar-se expressament per una persona 
responsable.  


 


Consideracions sobre l’estrebació 


 


L'excavació no pot fer-se amb el talús natural del tipus de terreny de que es tracti, bé per motius econòmics, bé per manca 
d' espai - això e' s particularment obvi en zones urbanes-, s 'ha d' estudiar el sosteniment artificial de les parets de l' 
excavació mitjançant estructures adients.  


 


Es tracta d'un problema de càlcul pel qual és necessari realitzar una sèrie d'assajos de terreny a fi i efecte de determinar els 
valors de les variables que intervindran en aquell i que hauran de ser.  


 


En general s'indica com a profunditat límit -a partir de la qual ha de procedir-se a estrebar- 1,2 m. Però això evidentment, 
depèn del tipus de terreny, i en alguns casos el risc comen~a bastant abans, per la qual cosa cal pensar raonablement si 
convé estrebar a una profunditat menor. Recomanem que aquesta consideració es faci a partir de 0,8 m per estimar que, en 
cas d'un esllavisament, poden produir-se accidents en aquesta profunditat.  


 


Una estrebació realitzada amb fusta, té tres tipus d'elements: verticals, a les parets de la rasa, horitzontals, que aguanten 
als anteriors al llarg de les parets i que normaIment s'anomenen carreres o bancades i estampidors que són horitzontals i 
perpendiculars a l'eix de la rasa i van d'una paret a una altra, recolzats a les bancades o, quan aquestes no existeixen, als 
verticals.  


 


Consideracions sobre escales de mà 


 


Les escales de ma oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat, seguretat i, en el seu cas, d'ailIament o 
incombustió.  


 


Quan siguin de fusta les bancades seran d'una sola pe~a i els graons estaran ben fixats i no només clavats.  


 


Les escales de fusta no es pintaran, excepte amb vernís transparent, de forma que quedin amagats els possibles defectes.  


 


Es prohibeix l' enllaç de dues escales, a no ser que la seva estructura compti amb dispositius especialment preparats per a 
fer-ho.  
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Les escales de ma simples no salvaran més de 5 m, a menys que estiguin reforçades al seu centre, quedant prohibit el seu 
ús per a alçades superiors a 7 m. per les esmentades alçades serà obligatòria la utilització d'escales especials susceptibles 
de ser fixades sòlidament pel seu cap i la seva base, i per la seva utilització serà preceptiu el cinturó de seguretat. Les 
escales de carro estaran previstes de baranes i altres dispositius que evitin les caigudes.  


 


En la utilització d’escales de mà, s’adoptaran les següents precaucions: 


 


Es recolzaran en superfícies planes i sòlides, i si això no és possible, sobre les horitzontals de suficient resistència i fixedat. 
El recolzament serà sempre als muntants, mai al graó inferior.  


 


Estaran previstes de sàbats, puntes de ferro, grapes o altres mecanismes no lliscants al seu peu, i de ganxos de subjecció a 
la seva part superior.  


 


En l'accés als llocs elevats, sobrepassant en un (1) metre els punt superiors de l'element.  


 


La distància entre els peus i la vertical del seu punt superior de recolzament, serà la quarta part de la longitud de l' escala 
fins el punt de recolzament.  


 


No es col·locaran escales a llocs de pas molt freqüentats. Si és imprescindible fer-ho, es protegirà i senyalitzà la zona, per 
tal d'evitar col·lisions. en particular s'ha d'evitar col·locar escales darrera de portes no condemnades.  


 


Les escales de tisora o dobles, de graons, estam provistes de cadenes o cables que impedeixin la seva obertura en ser 
utilitzades i de topalls al seu extrem superior.  


 


Queda totalment prohibit l’ús d’escales metàl·liques en treballs elèctrics. 


 


Ganxos 


 


Existeixen ganxos de diversos tipus i característiques. EIs seus dos problemes principals, pel que fa a la seguretat, són les 
deformacions i el deteriorament si són sobrecarregats o les carregues han estat mal col·locades en ells, i la possibilitat que 
la carrega pugui sortir-se accidentalment per manca de tanca de seguretat.  


 


Tots els ganxos han de portar marcada i gravada la carrega de treball màxima que admeten.  
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La càrrega de treball màxima serà idèntica a la de la màquina que el mou. 


 


Estaran equipats amb tanca de seguretat per tal d'evitar que la carrega pugui sortir-se accidentalment.  


 


Qualsevol que sigui el dispositiu que uneixi la carrega al ganxo, no es col·locarà mai a la seva punta.  


 


Tot ganxo deformat o que presenti fissures o escletxes haurà de ser rebutjat immediatament.  


 


Bragues 


 


Les bragues són dispositius formats per un troç de cable, corda o cadena, amb terminal s adients, que serveixen per unir les 
carregues al ganxo de la maquina que ha de moure-les.  


 


Les bragues poden ser simples, sense fi (Estrobo"), o compostes.  


 


Totes les bragues han de portar una etiqueta -millor de xapa per tal d'evitar el seu ràpid deteriorament-, en la qual consti la 
seva carrega nominal.  


 


No han d'arrossegar-se pel terra, ni exposar-se a l'aigua, fred, humitat, pols, vapors, àcids, etc ...  


 


Per escollir una braga és necessari tenir en compte l' angle que formen els ramals. A major angle, la braga haurà de ser de 
capacitat de carrega superior, per la qual cosa aquests és un punt que ha d'estudiar-se acuradament. No convé passar 
d'angles de 90° i, han d'evitar-se absolutament els superiros a 120°.  


 


En cas de bragues compostes, s'ha d'assegurar que els punts d'amarratge proporcionin una distribució ben equilibrada de la 
carrega i que totes les bragues són rigorosament de la mateixa longitud. Només així podrà fer-se una descomposició igual 
de la carrega en totes elles, d'acord amb els angles que formen.  


 


No obstant, això és difícil d'aconseguir en el cas de més de dos ramals, per la qual cosa no ha de contar-se a la practica 
més que amb dos d'ells -precisament els que formin l'angle major- per a suportar la carrega. Això ens indica que no són molt 
aconsellables aquests tipus de bragues.  


 


Actualment existeixen bragues planes, tant metàl·liques com de nylon, tergal o altres fibres. Aquestes han de protegir-se de 
l'atac deIs rosegadors, i conservar-se anàlogament a les de cable o cadenes.  
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Senyalització de trams de carretera en obres 


 


La senyalització deIs trams de carretera en obres i els desviaments que s'hagin de produir en les carreteres existents, es 
realitzaran d'acord amb el que s'exposa a l'OM de data 14 de mar~ de 1960 i de la qual extractem a continuació els punts 
més interessants.  


 


No podran utilitzar-se senyals diferents de les que figuren al codi de circualació. 


 


Haurà d'utilitzar-se el mínim nombre de senyals que permetin al conductor conscient, prendre les mesures o efectuar les 
maniobres necessàries, en condicions normals, amb comoditat. 


  


No podrà posar-se més d'un senyal reglamentari a un mateix pal; es situarà el cantell inferior del mateix a un (1) metre del 
terra, excepte en el cas de senyals de "sentit prohibit" i "sentit obligatori" en calçades divergents, que podran col.locar-se 
ambdues sobre un mateix pal i a la mateixa alçada.  


 


Totes les senyals o balises tindran una distancia de visibilitat mínima determinada, amb el criteri de que sigui suficient 
perquè el conductor pugui veure-les, comprendre-les i, decidir així, les mesures a prendre.  


 


Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà com a mínim, deIs 
següents elements:  


 


a) Senyal de perill: "Obres"  


b) Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de l' explanació.  


 


La placa "Obres" haurà d'estar, com a mínim, a 150 metres i com a màxim a 250 de la tanca, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del nombre de senyals complementaries, que sigui necessari col·locar entre senyals i tanca.  


 


Haurà de procurar-se per tots els mitjans, que el senyal "Obres" mai es trobi col·locada quan les obres hagin acabat o 
estiguin suspeses, inclús per terminis curts, sense que resti cap obstacle a la calçada.  


 


Per aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podran afegir-se segons les circumstancies, els següents 
elements:  
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- Limitació progressiva de la velocitat, en graons màxims de 30 Km/h, des de l'accessible a la carretera fins a la detenció 
total si fos precís.  


- El primer senyal de limitació pot situar-se prèvia a la de perill “Obres”. 


- Avís del règim de circulació en la zona afectada 


- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions. 


- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 


- El límit de velocitat no ha des er inferior al que les circumstàncies del cas exigeixin, dins de condicions normals de 
seguretat.  


- Quan el tram de sentit únic altero no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és necessari regular el tràfic mitjançant operaris 
proveits deIs elements adients, o bé mitjançant semàfors. en aquest cas, caldrà advertir de la presencia deIs mateixos, 
utilitzant la placa complementaria corresponent.  


- Quan per la zona de la calçada lliure puguin circular dues fileres de vehicles podrà convenir indicar la desviació de l' 
obstacle amb una sèrie de senyals (direcció obligatòria), inclinades a 45° i formant en planta una alineació recta, l'angle de 
la qual amb la vora de la carretera sigui inferior quan més gran sigui la velocitat possible o prèviament assenyalada als 
trams.  


- Per tal de limitar lateralment els perills o obstacles, podran utilitzar -se piquetes, tanques, bidons, taulons o bé cordons 
encalats de material menut (grava, sorra,etc.). amb expressa prohibició de que els bidons estiguin plens de qualsevol 
material i utilitzar llambordes, voreres o pedres grosses equivalents.  


- Tots els senyals seran clarament visibles per la nit, i hauran de ser per tant refractats.  


- Les tanques portaran sempre, als seus extrems, llums pròpies, que seran vermelles fixes en el sentit de la marxa i grogues 
fixes o guspireja’ns al sentit contrari. També portaran llums grogues a ambdós extrems, quan estigui’n al centre de la 
calçada amb circulació per ambdós costats.  


- A les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les tanques tindran refractants les 
bandes vermelles. quan la intensitat sigui inferior, podran utilitzar-se bandes refractants verticals de 10 cm d'espessor, 
centrade sobre cadascuna de les bandes vermelles.  


 


SERVEIS DE PREVENCIÓ  


 


Servei tècnic de seguretat i Salut 


 


L'obra haurà de contar amb un tècnic de seguretat, en regim compartit, la missió del qual serà la prevenció deIs riscos que 
puguin presentar-se durant l'execució deIs treballs i assessorar al cap de l' obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. 
Tanmateix, investigarà les causes deIs accidents esdevinguts per modificar els condicionants que els van produir i evitar la 
seva repetició.  


 


Servei mèdic 
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L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 


 


VIGILANT DE SEGURETAT 1 COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT.  


 


Es nomenarà un vigilant de salut d'acord amb allò previst en l'ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball.  


Es constituirà el comité quan el nombre de treballadors superi el previst en l' ordenança laboral de construcció o, en el seu 
cas, el que disposi el conveni col·lectiu provincial.  


 


INSTAL·LACIONS MEDIQUES  


 


Serà obligatòria l’existència d'una farmaciola de tall en aquelles zones de treball que estiguin allunyades de la farmaciola 
central, per a poder atendre petites cures, dotat amb 1'imprescindible material actualitzat.  


 


Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposarà immediatament alIò consumit.  


 


2.7- PLA DE SEGURETAT I SALUT 


 


El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest projecte als seus mitjans i mètodes 
d’execució. 


 


Les Borges Blanques, desembre de 2017. 


 


L’ARQUITECTE 


 


 


 


Lluís Guasch i Fort 
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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER LA PLACETA DE LES BORGES BLANQUES 
 


 


PLEC DE CONDICIONS 


 


1. Condicions generals 


1.1. Document del projecte 


El projecte consta dels següents documents: 


• Document núm. 1: Memòria i annexos 


• Document núm. 2: Plànols 


• Document núm. 3: Plec de condicions 


• Document núm. 4: Pressupost 


El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 


S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 


• Memòria 


• Plànols 


• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars) 


• Mesuraments 


• Quadre de preus núm. 1 


• Quadre de preus núm. 2 


• Pressupost total 


La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els pressupostos parcials, el resum de 
pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan 
sols, com a complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. Només els documents contractuals, definits 
a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 


de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, 
justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. El contractista serà, doncs, responsable de les errades que 
es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 


Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 


s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents 


prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si 
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 
contracte. 


1.2. Responsabilitat del contractista 
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El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el projecte. Com 
a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de 
les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 


1.3. Obligacions del contractista 


Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que 
utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 


a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 


b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà 
de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat on es desenvolupin els treballs i 
haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 


c. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al 
servei de les obres. 


d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En 
general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant LCAP). 


e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament 
condicionat, aïllat i protegit. 


f. A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de 
FAX i servei de correu electrònic 


g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata. 


h. L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys 
que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l’obra. 


i. Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El 
contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs 
funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 


1.4. Compliment de les disposicions vigents 


Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals. Així mateix, es compliran els requisits 
vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, 
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions 
vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del contracte. 


1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 


Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que 
resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del projecte, concretament al Programa de 
Seguiment ambiental i, també, d’altres que es considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció d’Obra) , per 
tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les 
mesures preventives abans indicades. El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, 
conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a 
tal objectiu. 


1.6. Despeses a càrrec del contractista 


A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a 
les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 


• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 


• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 


• Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 


• Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 







PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – DIVISIONS INTERIORS 24


• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 
obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 


• Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, 
així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 


• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com 
els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes procedents de l’obra. 


• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats 


• Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 


• El contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat del col·legi professional 
corresponent,. 


• El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei 
del Departament d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 


• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris Contractats 


1.7. Direcció de les obres 


L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot 
ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 


El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són 
objecte del present projecte. 


1.8. Condicions generals d’execució de les obres 


Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica 
de les obres. 


El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de 
l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement. De totes aquestes i a 
mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de 
les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les 


diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar lesdespeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte 
que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 


1.9. Modificacions d’obra 


Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per 
l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/07, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 


1.10. Control d’unitats d’obra 


El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. L’import, fins a l’1% del 
pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres 
de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de funcionament: 


1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 


al programa esmentat més amunt. 


2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al 
laboratori la seva tasca. 


3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 


4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
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1.11. Mesures d’ordre i seguretat 


El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. En tot cas, el contractista serà 
única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la 
Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració. En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de presentar 
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 
€. L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, 
sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 


1.12. Conservació del medi ambient 


El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al 
medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s’associarien les mesures 
correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte. El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les 
prescripcions recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de supervisar el Responsable de la Vigilància 
Ambiental i l’haurà d’aprovar la Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al 
Programa de Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d’haver estat recollides al PMA del contractista 
per a la seva avaluació periòdica. Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la informació que requereixi 
el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la completa complimentació dels informes ambientals d’obra. El contractista és responsable de la 
guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els 
dispositius especificats. El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment 
identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 


1.13. Obra defectuosa 


Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o 
rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar 
aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
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1.14. Replanteig de les obres 


El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la 
direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en 
planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 


1.15. Senyalització de les obres 


El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la 
direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 


1.16. Materials 


A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: Si 
les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, 
llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es 
disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives 
corresponents i ho aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a 
rebliments, subbases en vialitat, etc. Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i pedreres, 
que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, 
sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat.. El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa 
utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. Abans de la col·locació de qualsevol material, el 
contractis¬ta pre¬sentarà, a sol·licitud del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i 
certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la 
procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 


1.17. Desviaments provisionals 


El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, 
amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direcció. Tal i 
com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a 
l’obra, existents o no. Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’Obra abans de l’inici de les 
obres. Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin 
obres definitives. Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, 
amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. Si aquests 
desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li 
convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o 
per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. La 
conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 


1.18. Abocadors 


Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur 
utilització, seran a càrrec del contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 
Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a 
emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i 
aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe 
ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de l’abocador. Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i 
de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi 
Ambiental per a cada abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització. 
Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les 
terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva 
conformitat). Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient. Ni el fet que la distància 
als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al 
quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi 
que la unitat sí que la inclou. Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de 
l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions 
del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 
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abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de 
préstecs. En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i 
abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient. El 
director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els 
productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i 
compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus 
de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. La destinació i ús de qualsevol material que 
s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del 
material extret. 


1.19. Préstecs 


Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en matèria de medi ambient. Ni el fet que la distància als préstecs 
autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en 
l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de 
preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es 
fixi que la unitat sí que la inclou. 


1.20. Explosius 


L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a 
l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, 
llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. El contractista estarà obligat al 
compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i d’execució de voladures. Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús 
d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel que s’aprova el Reglament General de Normes 
Bàsiques de Seguretat Minera (article 109 modificat) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i de l’Ordre de 20 de març de 1986 per la 
qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aquest Reglament i de les condicions establertes en les 
preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. La direcció podrà 
prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista 
de la responsabilitat dels damnatges causats. El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb 
explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. En tot cas, el contractista serà responsable 
dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. En cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica al Programa de Seguiment 
Ambiental de l’annex Estudi Ambiental, s’han de respectar els períodes reproductius i de cria (febrer – agost) de la fauna per a l’exclusió de la realització de 
voladures. 


1.21. Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 


Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també 
es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. Els objectes afectats seran 
traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats 
d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització de préstecs (existents o de nova creació), així 
com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de 
realitzar un pla específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear. Aquest 
pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de les 
obres. Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La documentació relativa a la seva legalització ha de ser 
entregada a la Direcció d’obra, per tal que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. Els préstecs de terres inerts de nova 
creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells 
(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge sol·licitant la seva autorització. Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia 
obra (d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives 
d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat). Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies 
vegetals en general o altres elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del 
contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. Els que es 
malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que 
l’existent abans de malmetre’l. Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis 
existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc 
de qualsevol tipus. El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels 
esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. Si com a conseqüència de tot l’anterior 
s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec 
del contractista. 
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1.22. Col·locació de serveis 


Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents 
connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, 
conseqüentment, el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l’article 219 de la Llei 
30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 


1.23. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 


L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del 
contractista. El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que 
siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en 
cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes 
seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 


1.24. Interferència amb altres contractistes 


El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en 
espais parcel·lats, obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà 
les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de es obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap 
moment, objecte de reclamació. 


1.25. Desviament de serveis 


Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels 
possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera 
d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. Si el director de l’obra està conforme, 
sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al 
quadre de preus núm. 1. L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel retard per 
dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa 
contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 


1.26. Recepció d’obra i termini de garantia 


Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, 
retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar 
durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. Restauració de les àrees emprades per a la 
ubicació de les instal·lacions auxiliars. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de 
les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que 
aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic 
corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament de les obres. Restauració dels 
abocadors i préstecs de nova creació. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de 
les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original 
del sòl. Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la 
Direcció d’obra abans del començament de les obres. Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la 
direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses 
s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 
oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Abans de la recepció, i d’acord 
amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment 
executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l’obra. Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció 
facultativa les actes de recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la 
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària 
(projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), 
d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no 
estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a 
l’obra. En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.Termini de 
garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix 
contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). En el 
cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel 
mateix instal·lador). En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte 
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per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la 
Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 


1.27. Conservació de les obres 


La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres 
en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). A més 
del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El present article 
serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista. També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà 
de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin 
convenients 


1.28. Certificació final d’obra i liquidació 


Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres 
executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte. Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de 
garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el 
contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. 


1.29. Preus unitaris 


El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada 
unitat d’obra. Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al 
quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de 
patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les 
despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat 
corresponent, i els costos indirectes. La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra 
incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. Fins i tot 
a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: 
jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i 
tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o diferents preus 
auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a 
justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. La descripció de les operacions i materials necessaris per a 
executar cada unitat d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels 
conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva 
totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 


 


1.30. Partides alçades 


Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es 
pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que 
s’estipula a la clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus 
unitaris de la justificació de preus. En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 


1.31. Abonament d’unitats d’obra 


Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a 
unitats d’obra totalment acabades. Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al 
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del 
projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte. Els materials i 
operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.33. 


1.32. Revisió de preus 


La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha 
estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació. El plec de clàusules administratives particulars o el contracte 
hauran de detallar, en el seu cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable. 


1.33. Disposicions aplicables 
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A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les disposicions següents: 


• Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008) 


• Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 


• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al 
que estableix la LlCSP. 


• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no 
s’oposi al que estableix la LlCSP. 


• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 


• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 


• Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 


• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 
aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de 
gener de 2008. 


• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als 
documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 


• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que 
siguin esmentades a un document contractual. 


• Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 


• Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 


• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 


• Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat Reglament, en la mesura que no s’oposin a la 
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 


• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 


• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 


• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 


• Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 
105/2008, d’1 de febrer. 


• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 


• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc. 


• Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 


• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 


• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 


• Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 


• ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 


• Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 


• Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. 
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• Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre 
Ministerial de 13 de setembre de 2001. 


• Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 


• “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990). 


• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les seves posteriors modificacions: 


- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 


- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 
que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 


- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 


- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 


- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o pretesat" (6-8-87). 


- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 295/87 T). 


- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 
5/2001). 


- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per l’O.C. 5/2001). 


- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 


- O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 


- O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23- 3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 


- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-
97). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 


- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials constituents (30-12-97). 


- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i hidràulics. 


- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les 
modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T. 


- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció d'explanacions i drenatges. 


- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per 
la O.C. 10bis/02). 


- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de 
Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març). 


- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 


- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02). 


- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 


- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús 
(NFU). 


- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la 
construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 


• Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de 
ferms. 
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• Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment 
(derogats els apartats 3.2.4.2 “Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de maig, pel que s’aprova la Norma de 
Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 


• Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07, de 18 de maig. 


• Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre. 


• Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 
de març de 2004. 


• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions 
tèrmiques dels edificis”, la NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”, la NBE FL-90 “Murs resistents de 
fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les “Normes 


bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 de desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als 
BOE nº 254, de 23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008. 


• Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec 
General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de Condicions per a la recepció de maons 
ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres de construcció 
(RB-90). 


• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a 
les Instruccions Oficials. 


• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 


• Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó armat o pretensat.(setembre de 2007). 


• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 
23 de setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 


• Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 14 de maig de 1990. 


• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions 
Ordre 20/06/1975 i Ordre 23/12/1975. 


• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat 
per OM de 23 d’agost de 1949. 


• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de laqualitat de l‘aigua de consum humà. 


• Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 


• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-
LAT 01 a 09, aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 de setembre de 2008), que deroga el 
Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació 


des de 19 de setembre de 2010). 


• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, 
de 12 de novembre. 


• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 
centres de transformació, aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), 
actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 


14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-
RAT 09, MIE-RAT 15, MIERAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, 
quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al progrés tècnic la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 
01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d’errors BOE n. 
250 de 18/10/2000). 
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• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 
2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002). 


• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 


• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 


• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 


• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i 
columnes d’enllumenat exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 
19 de març de 1986; modificació de l’Annex per Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò 
que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i 
renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho 
coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes. 


• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret de 12 de maig de 1954). 


• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial 
Decret 919/2006, de 28 de juliol. 


• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no 
s’oposa al . Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats 
pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 


• Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la 
Direcció General d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 


• Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial 
Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 


• Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de 
la Llei Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306). 


• Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 


• Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de 


juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 


• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 


• Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 
1985; correcció d’errors al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996, de 2 de febrer. 


• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 
1985, determinades ITC dels capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-
02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, ITC 
04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre 
ITC/2585/2007, de 30 d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 
12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre ITC/1683/2007, 
de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 


• Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), 
correcció d’errors al BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 
277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; afegeix apartat 
3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de gener. 


• Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les 
activitats mineres. 


• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs 
l’article 18 bis per Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 
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• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol amb correcció d’errades en el 
DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000. 


• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui 
vigent amb anterioritat a la data del contracte. 


• En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 


1.34. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 


1.34.1. Legislació de disposició general 


D’àmbit estatal: Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 


D’àmbit autonòmic: Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 


Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus anexos Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el 
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos. Llei 4/2004, d'1 de juliol, 
reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 


1.34.2. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 


D’àmbit autonòmic: Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i 
programes al medi ambient. 


D’àmbit estatal: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 


Edificación. Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques. 


D’àmbit autonòmic: Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 


1.34.3. Legislació de sòls i geologia 


D’àmbit comunitari: Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació. 


D’àmbit estatal: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados. 


D’àmbit autonòmic: Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient 
d’aplicació a les activitats extractives. Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció 
ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la 
construcció. 


1.34.4. Legislació del cicle de l’aigua 


D’àmbit comunitari: Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació. Directiva 
2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses 
abocades en el medi aquàtic de la Comunitat. Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la 
protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 


D’àmbit estatal: Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos 
preliminares, I, IV, V, VI I VII de la ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la 
Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas. Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales Real 
Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas. Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Real Decreto 606/2003, de 23 de 
mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla 
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de suelos contaminados. Resolución de 10 
de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas 
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Intercomunitarias. Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas. Real 
Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril. 


D’àmbit autonòmic: Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb 
diversos aqüífers de Catalunya. Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. Resolució 
MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les 
zones sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Ordre 
MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament. Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 
103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 


1.34.5. Legislació de contaminació atmosfèrica 


D’àmbit comunitari: Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient. Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 
d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient Directiva 2000/69/CE del 
Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. Directiva 
2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que 
han d’adoptar-se contra la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor. D’àmbit estatal: Real Decreto 2042/1994, de 14 
d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real 
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono Resolución de 11 de septiembre de 2003, 
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que 
se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 
la atmósfera. D’àmbit autonòmic: Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric Decret 322/1987, de 23 de setembre, de 
desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de 
Protecció de l’Ambient Atmosfèric Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'Ambient Atmosfèric. 
Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducción d'emissions a l'atmosfera Llei 7/98, de 5 de juny que modifica 
la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de l’ambient atmosfèric. Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de 
la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig 


1.34.6. Legislació de contaminació acústica 


D’àmbit comunitari: Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 


D’àmbit estatal: Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció 
contra la contaminació acústica amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido D’àmbit autonòmic: Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 


1.34.7. Legislació de contaminació lluminosa 


D’àmbit autonòmic: Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Decret 82/2005, de 3 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn. 


1.34.8. Legislació de contaminació electromagnètica 


D’àmbit comunitari: Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 
GHz) 


D’àmbit estatal: Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio 
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas Real Decreto 
208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión de residuos. 


1.34.9. Legislació de residus 


D’àmbit comunitari: Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus 


D’àmbit estatal: Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos 
y peligrosos. Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados 
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peligrosos Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. aceites usados Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 
1406/1989, sobre limitaciones en el uso de ciertas substancias peligrosas. Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 
eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. D’àmbit 
autonòmic: Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, 
pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. Decret 115/1994, 
de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del 
rebuig dels residus en dipòsits controlats. Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del 
Decret  dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de 
les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 


1.34.10. Legislació de patrimoni cultural 


D’àmbit estatal: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 


D’àmbit autonòmic: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni 
arqueològic i paleontològic 


1.34.11. Legislació de medi natural, vegetació 


D’àmbit comunitari: Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna iflora (Directiva Hàbitats). 


D’àmbit estatal: Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir aGarantizar la Biodiversidad mediante la 
Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres. Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional 
de especiesamenazadas. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 


D’àmbit autonòmic: ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. Llei 12/1985, de 13 de 
juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya. Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració 
d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i d'interès local. Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 
Catalunya. Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. Decret 166/1998, de 8 de 
juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 
les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i 
de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen 
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). Resolució AAR/2999/2007, de 28 de 
setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 


1.34.12. Legislació de medi natural, fauna 


D’àmbit comunitari: Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres. Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, 
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i flora (Directiva Hàbitats). Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es 
modifica l'annex II de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es 
designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 


D’àmbit estatal: Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a Garantizar la Biodiversidad mediante la 
Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y Flora silvestres. Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional 
de especies amenazadas. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 


D’àmbit autonòmic: ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a Catalunya. ORDRE, de 10 d'abril de 1997, 
per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya. LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. Llei 12/2006, del 27 de juliol, de 
mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 


1.34.13. Legislació de mobilitat 
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D’àmbit autonòmic: Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 


2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres 


d’urbanització 


Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna 
de les principals unitats d’obra corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. El procés executiu de les 
obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bàsiques del present plec: 


1. Infraestructura de calçada 2. Infraestructura de serveis 3. Pavimentació. 


La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de 
la línia d’esplanada, la construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase granular i la implantació de 
les vorades, encintats i rigoles. La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que s’implantarà de forma 
coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les 
xarxes d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. La 
tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització 
secundària que cal realitzar después de l construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. A cada capítol de l’articulat es 
defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. Al dossier gràfic 
que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions 
mínimes d’acceptació. Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d’aquesta manera a la següent 
especificació: 


1. Infraestructura de calçada 


1.a Esbrossada i replanteig general 


1.b Formació de l’esplanada 


1.c Clavegueram i encreuament de vials 


1.d Subbase granular 


1.e Vorades i rigoles 


2. Infraestructura de serveis 


2.a Zones d’implantació de serveis 


3. Pavimentació i acabats 


3.a Pavimentació 


3.b Acabats 


Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el següent articulat: 


2.1. Infraestructura de calçada 


2.1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i excavació de terres vegetals 


2.1.1.1. Replanteig general de les obres 


Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, 
de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte de l’esbrossada i dels moviments de 
terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat prèviament amb la informació 
donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals. 


2.1.1.2. Esbrossada i neteja del terreny 


L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny 
permetrà el correcte inici d’aquestes. Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a apartats anteriors, cal 
procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el projecte (incloent les zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la 
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vegetació existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es 
limita a la mínima imprescindible. El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització del 
projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents 
aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de 
les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en projecte s’indica expressament la seva 
conservació i protecció), soques, plantes (excloent aquells en que en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, brossa, 
runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. La seva execució inclou les operacions següents: 


• Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent (que, segons el projecte, no hagi de ser preservada) 


• Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 


• Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. Tot 
això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què 
es trobin incloses. Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran 
amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les 
estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà 
els elements que calgui conservar intactes. 


2.1.1.3. Excavació de terres vegetals 


En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 


• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó 
orgànic) en el corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d’obra. 


• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres vegetals, que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del 
contractista), per que així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en treballs de restauració i/o enjardinament. 


• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot circular per sobre. 


• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme análisis per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de 
les condicions mínimes per a la seva acceptació. 


• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han 
de comptar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 


• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es 
contradigui amb les decisions de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 


• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar 
possibles afeccions a les propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, etc.). S’hauran de regar 
periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat biològica. Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, 
de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans 
de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les 
terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. Del 
terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que 
no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de 
terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada 
definitiva, segons criteri de la D.O. 


2.1.1.4. Mesurament i abonament 


L'amidament de l’esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta 
unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i 
per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment 
excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 
la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins 
a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 
l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. El preu inclou, també, la formació dels 
cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. Les terres vegetals sobrants (que no es 
necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o restauració dins el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a dipòsit 
controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d’enjardinament 
i/o restauració de dins del sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla de Medi Ambient del contractista (aprovat per la DO al principi 
de les obres), a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat. 
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2.1.23. Vorades, encintats i rigoles 


Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són 
solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveis de 
referència per a les obres d’implantació de serveis. L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la 
vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del 
final de la calçada. 


2.1.23.1. Vorades 


2.1.23.1.1. Vorades de formigó 


Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superficies exteriors a les que 
delimita. Procedència Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 


Característiques generals Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la norma UNE-EN 1340 i el seu 
complement UNE 127340. Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la 
direcció d’obra. 


Normes de qualitat 


Les vorades disposaran de les següents característiques: 


 


2.1.23.1.4. Vorades de planxa d’acer galvanitzat 


La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. Ha de quedar aplomada. S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de 
sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la D.T. La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 
sobresortir. Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el 
seu perímetre. Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. El procés de col·locació no ha d'afectar a la 
qualitat dels materials. Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. S'ha de comprovar que les característiques del 
producte corresponen amb les especificades al projecte. 


2.1.23.1.5. Mesurament i abonament 


Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terreny. El preu s’entendrà que inclou el formigó de 
base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els 
quadres de preus no indiquin una altra cosa. 


2.1.23.2. Rigola de rajol hidràulic 


2.1.23.2.1. Definició 


És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i 
àrid més gruixut, que constitueix el dors. 


2.1.23.2.2. Característiques generals 
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Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 127339. Es 
fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 


2.1.23.2.3. Normes de qualitat 


Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 


 


 


 


2.1.23.2.4. Recepció i col·locació 


No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment,  De cada amàs s’assajaran tantes llosetes 
com indiqui el director facultatiu de l’obra. Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. La rigola es col·locarà segons 
plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 


2.1.23.2.5. Mesurament i abonament 


Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 
de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 


2.1.23.3. Guals de peces especials 


2.1.23.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 


Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació del formigó de la base 


• Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 


2.1.23.3.2. Condicions Generals 


L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma 
indicada a la DT. Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. S'ha d'ajustar a les alineacions previstes 
i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la vorera per la part alta. Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces 
especials, corresponents al dissseny del conjunt. En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a 
tota l'amplària de les peces. 


• Pendent transversal: ≥ 2% 


• Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 


- Nivell: ± 10 mm 


- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 


2.1.23.3.3. Condicions del procés d’execució 


L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. Per a realitzar junts de 
formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el 
seu adormiment. Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés 
ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 


2.1.23.3.4. Mesurament i abonament 


Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terreny. El preu s’entendrà que 
inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra 
totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 


2.2.3. Enllumenat públic 


2.2.3.1. Permisos, llicències i dictàmens 


El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots 
els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. El contractista també haurà 
d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 


2.2.3.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 


Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 


Centre de comandament Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, interruptors automàtics, fusibles, etc. 
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. Bàculs i columnes: Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, 
tipus d’acer, característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra documentació d’aquest projecte. Certificat de 
conformitat a normes segons RD 2642/1985. Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel 
proveïdor. Lluminàries Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, 
concretament del reflector. Corbes fotomètriques. Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. Certificat 
de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest 
percentatge ha de ser sempre inferior al 15%. Làmpades Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i 
flux lluminós. Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència i corrents subministrades, resistència a la 
humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents. Certificat de laboratori 
autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser 
sempre inferior al 15%. Equip d’encesa Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. Cables Protocol d’assaig dels cables a emprar, 
signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. Sistemes de regulació de flux Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les 
característiques de funcionament pel que fa als horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels diferents tipus de 
làmpades instal·lades i de la seva potència 


2.2.3.3. Condicions dels materials 


2.2.3.3.1. Centre de maniobra i comptatge 


Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, 
així com per llur control i mesurament. Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests elements s’hauran de treure 
quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. Podrà ser: a. De poliester Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent. L’envolvent 
del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes 
mecànics IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 
L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus accessoris. Serà autoextingible i suportarà temperatures de 
servei entre –50 i 150 ºC. Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells. b. D’acer inoxidable Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 
mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 
L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència 
als impactes mecànics IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com 
totes les parts metàl·liques com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la instal·lació. L’armari tindrà un sostre 
especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la ventilació. Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 


• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., 
adequat a la seva normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la Companyia. 
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• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els 
elements de comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat per la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si 
així ho requereix el projecte. Estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior del sostre es disposarà un 
llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun 
aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric plastificat. Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de 
Seccionament en el cas de que no sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia propera de Baixa Tensió. 


• Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte. Estarà format pels següents elements principals: 


• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió 
en el seu cas. La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els 
conductors i marcant les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. Anirà 
protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada 
línia de sortida. Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb 
fons de polièster reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per permetre una correcta ventilació i per impedir la 
condensació. 


Tindran les característiques següents: 


- resistència d’aïllament > 5 M_ 


- rigidesa dielèctrica > 5 kV 


- autoextingible 


- IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 


- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 


• Contactors: Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament dimensionats, que permetran efectuar un nombre 
considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660. 
Seran els homologats per la companyia subministradora. 


• Fusibles: 


Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 


deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 


apagar l’arc. 


• Diferencials: A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministra¬ment elèctric 
momentàniament interromput. 


• Interruptors: Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. No podran tancar-se per gravetat ni adoptar 
posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 


• Interruptor horari: Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment dissenyat pel control automàtic de l’encesa i 
l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim disposarà de: 


- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i 
dies festius, etc.) 


- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació astronòmica o horària 


- quadrant de visualització d’horaris i funcions 


- commutació manual 


- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 


- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels fars dels vehicles, llamps, etc. 


• Conductors: Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 
21031-1:2003). Cada conductor s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. 
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• Elèctrodes de terra: L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri de la Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els centres de 
distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, 
havent de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 


• Relés: Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput pel disparament accidental de 
les proteccions diferencials. 


2.2.3.3.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera. 


Directives 


Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes: 


• UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 


• UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels materials aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. 
(IEC 60450:2004/A1:2007) 


• UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material elèctric de Baixa Tensió. 


• UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 


• UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues. 


• UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos. 


• UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent. 


• UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 


• UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 Harmònics. 


Característiques 


Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte 
per a totes les làmpades de descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables dels nivells d’il·luminació, en 
distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 


• Un nivell per a règim normal. 


• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 


• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 


• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 


Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de cada fase en règim normal i reduït. Incorporarà una caixa 
de seccionament del terra així com una adequada protecció de sobretensió. 


Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 


• en el circuit de comandament de cada fase; 


• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 


• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 


• d’error i d’indicació de cada pas. 


Circuits El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un transformador de regulació amb 14 preses com a 
mínim i transformador booster. En els dos casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. Controlarà constantment l’encebat de 
les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents d’arrencada 
i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt 
en que es trobava abans del tall. El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens al voltant de 5v/min. L’equip 
estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i nivell reduït. Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per 
descàrregues atmosfèriques. Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció d’un microrruptor en la placa 
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electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. Haurà de disposar de la possibilitat 
d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades. El circuit de comandament electrònic serà 
de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una regleta endollable independent per a cada fase. Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre 
fases i no afectarà la senoide de sortida ni crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. L’equip es subministrarà 
amb garantia i manteniment durant un any. Especificacions Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 


• tensió d’alimentació ............................................................... 3x380 V amb neutre 


• variacions de tensió ............................................................... mínim 14 salts 


• marges de regulació: 


amb U de sortida nominal ............................................... +39 % - 5 % 


amb U de sortida en règim estalvi VM ............................ +18 % - 20 % 


amb U de sortida en règim estalvi VSAP........................ +10 % - 24 % 


• marges de freqüència............................................................ 48 Hz a 63 Hz 


• precisió de la tensió de sortida. ............................................. +/- 2 % en qualsevol estat de funcionament 


• estabilització. ......................................................................... regulació independent per fase 


• distorsió harmònica. .............................................................. nul·la 


• rendiment............................................................................... superior al 97 % 


• temperatura ambient de treball.............................................. -10 ºC a 45 ºC 


• humitat relativa. ..................................................................... 0 % al 95 % no condensada 


• altitud màxima de funcionament............................................ 2.400 m.s.n.m. 


• factor de potència admissible ................................................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 


• proteccions d’entrada ............................................................ magnetotèrmica per fase 


• ind. òptiques per fase en l’equip............................................ U de xarxa present U en borns de sortida 


• ind. òptiques per fase en cada UE ........................................ presa seleccionada 


by-pass amb rearmamament 


automàtic 


independent per fase 


protegit per magnetotèrmic 


ordre estalvi activada 


• ind. òptica/acústica per fase en cada UE .............................. alarma by-pass automàtic 


• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 


• by-pass automàtic 


2.2.3.3.3. Columnes i bàculs 


Columnes metàl·liques 


Hauran de complir les normatives següents: 


• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 


• Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 
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• Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 


• Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 


• Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 


• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 


• Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i dimensions. 


• Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les columnes i bàculos d’enllumenat d’acer 


• Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig (ISO 
1461:1999) quant al galvanitzat. La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les columnes instal·lades. En cas que 
els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocòniques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa 
d’acer, classe AE-235, grau B, segons UNE 36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una 
generatriu, realitzantse l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera contro¬lada, amb material compatible amb l’acer base. A l’extrem inferior se 
soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. Per al 
seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior 
perquè s’agafi millor a la massa de formigó. Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons UNE EN 10083-
1, i zincats o galvanitzats. La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i soldat per la seva part interior, 
es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. L’obertura de la porta 
indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 
contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa 
general de terres. El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia contínua, del mateix gruix de xapa del cos 
de la columna i de la mateixa altura que la porta. Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a aquesta, un 
angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer 
in¬oxidable. Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. Les columnes es lliuraran galvanitzades en 
tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única immersió, es 
garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons 
normativa. El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica la norma UNE esmentada (70 _). La superfície 
exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es 
poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures 
transversals. Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran 
tot introduint a l’interior dels trams per unir, un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor d’ambdues peces, 
com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 
En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de càrrega per tal de comprovar el compliment de les 
característiques mecàniques i de soldadures, segons normes UNE EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà d’adjuntar un certificat que 
indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. Per tal d’assegurar la qualitat del procés 
productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat mitjançant el 
«Registre de l’Empresa». Pintura Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la seva durabilitat i requereix 
un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de pintar, es procedirà de la manera següent: 


• Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 16.23.12 


• El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 


a) Sistema de pintat de pintura en pols. 


Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior assecat al forn.. Ambdues operacions és realitzen a una cabina de 
pintura, un recinte tancat en el qual s'introdueix la peça a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al terra de la mateixa. Aquesta 
circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és l'encarregada d'arrossegar les restes de polvorització aerográfica. L'aire captat de l'exterior, es fa passar 
per un filtre per eliminar les principals impureses, després pot ser escalfat mitjançant una caldera que eleva la seva temperatura fins al punt òptim 
d'aplicació, que és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa passar a través d'uns filtres o "plenum" que elimina les partícules fines de pols per 
evitar que la brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. Les sortides d'aquest aire es realitzen pel terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els 
denominats "paint-stop", filtres que es troben sota de les reixetes i que retenen les restes de la pintura en suspensió. Una vegada aplicada la pintura 
d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada elevant la temperatura a uns 60-80 ºC ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la qual s'ha aplicat la 
pintura., durant uns 45 minuts. 


b) Sistema de pintat de pintura líquida 


S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. Quan la capa 
anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa de pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, 
fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de30 micres. Columnes de plàstic Hauran de ser de poliamida reforçada 
amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o superiors característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment re¬sistent a la corrosió, d’alta 
resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per la radiació ultraviolada. A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer 
galvanitzat de 4 mm de gruix. Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no presentar risc d’electrocució. 
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Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de qualsevol tipus de pintura. La porta d’accés a la caixa de 
connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a permetre el seu fàcil accés. Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera 
que quedin perfectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. Basament Les columnes o 
bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa de fixació unida al fust. Les dimensions dels basaments per als diferents tipus 
de columnes s’indiquen als plànols. L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant enaquest les arestes 
arrodonides. La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no s’especifica als plànols una resistència), en el qual 
s’encastaran les perns d’ancoratge, situantlos de manera que la seva col·locació resulti verti¬cal i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar 
l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 
acabat. La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10cm. Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha 
de fer de manera que quedin perfectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. Caixa de 
connexió S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament que s’instal·laran en cada columna. Cada punt 
portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no 
oxidables; els conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, coberta, aïllaments i armadura). La grandària de 
les caixes de connexió s’adaptarà a les seccions de les línies que les connecten. Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No 
es permetrà la unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. La caixa serà de material aïllant no propagador 
de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera que, al retirar-la, 
s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la làmpada. 


Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 


• curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 


• borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i derivacions que figurin als plànols. Tots els elements de la caixa 
estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargoleria serà de material inoxidable. Muntatge interior 


Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció mínima, del tipus RV 0,6/1kV. S’utilitzarà un muntatge bipolar per 
cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 


2.2.3.3.4. Lluminàries 


La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb aquest plec i amb les determinacions del projecte, s’ajusti a les 
necessitats de l’Ajuntament. De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una 
sèrie de criteris que condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització. 


Concretament, cal tenir en compte el següent: 


• Article 5. La classificació de les zones en funció de la seva protecció enfront la contaminació lluminosa Les actuacions de l’INCASOL acostumen a trobar-
se a la zona E3 (àrees urbanes o urbanitzables), encara que en algun cas, podrien estar properes a zones E1, (coincidents amb espais naturals protegits). 


• Capítol 2, articles 7, 8 i 9. Les característiques que han de presentar les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior segons la classificació de l’àrea 
on es troba l’actuació (que, per actuacions de l’INCASOL, acostuma a ser E3). A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per 
aquest propòsit, el contractista i la direcció d’obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de contemplar l’enllumenat exterior d’una 
urbanització. Concretament, hauria de determinar-se el següent: 
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Lluminàries tancades 


Normativa 


L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de 
contaminació lumínica en la visió del cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. Les lluminàries seran les pròpies 
de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la 
norma UNE-EN 60598-2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal 
efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot 
l’horari de funcionament, o E2 per les previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. Queden 
expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, 
la instal·lació, l’angle d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu que homologui llur qualitat per evitar 
la contaminació lumínica i estalviar energia. Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits exigits pel que fa 
als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions 
tècniques exigides en aquest plec. Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de baixa pressió (VSBP). 
Característiques Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser de classe I amb un grau de protecció IP-44 
com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de classe II. Aniran con¬nectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 2,5 mm2. El 
grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim la definida per l’IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i 
brutícia serà inferior al 30%. La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una carcassa inferior d’alumini injectat a 
pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: 
classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o 


normes equivalents. El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada 
conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. La 
qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999. El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma 
lleugerament corbada o prismàtic, resis¬tent al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats 
òptiques. El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. Les 
maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines 
o accessoris especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva obertura sigui inalterable, fortuïtament 
o involuntària. El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % per a les làmpades d’ampolla transparent, de 
forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada sigui amb 
recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. El compartiment 
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d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funciona¬ment a la 
tempera¬tura adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’am¬bient. El grau de protecció del compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a 
IP 44, segons UNE EN 60598. Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que no puguin patir alteracions 
a temperatures de fins a 120 ºC. El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a l’armadura mitjançant un 
mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions 
del feix de llum. Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport 
que assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà 
preparada per acoblament horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la regulació de la lluminària 
entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resis¬tents a les altes temperatures, 
amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un període de 10 
hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-
EN 60598-2- 3:2003. Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili¬cones resistents a les altes temperatures. La 
connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que només sigui possible una 
única posició de connexió. La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, 
respecte al seu funcionament exterior. Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el projecte quant a nivell 
d’il·luminació, uniformitat i control. Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, publicacions núms. 27 i 34. 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus de làmpada. Lluminàries esfèriques La base 
serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada 
per acoblament a columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà mitjançant tres cargols. Estarà prevista per a 
allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus 
mordassa accionable des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona que assegurarà el grau de protecció IP55. Tota 
la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i 
augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat 
FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi 
superior estarà dins del barem establert per la reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. Queden 
expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 


Poden ser de dos tipus: 


a. De carcassa única 


El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resistent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació 
ultraviolada. 


b. Amb dues carcasses semiesfèriques 


El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats 
interiors i exteriors prismàtics, amb l’objectiu de controlar el flux lumínic. Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de 
silicones resistents a les altes temperatures. La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V 
fins a 150 w, 10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els 
resultats previstos en el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les 
recomanacions CIE, publicacions núm. 27 i 34. Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, així com el 
tipus de làmpada. Lluminàries decoratives Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment quant al tipus de 
foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, com 
aparells tipus classe 1. S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de retenció per evitar l’afluixament de la 
làmpada a causa de possibles vibracions. Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, xocs o vibracions 
i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones resistents a les 
altes temperatures. La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i de forma que 
només sigui possible una única posició de connexió. La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V per 
làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada Projectors Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència mecànica. 
Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a lluminària classe I. Compliran també les especificacions de la 
norma UNE 20447, secció 5 projectors. Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada 
que permeti comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte. Els dispositius 
mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari 
que hi hagi dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure 
involuntariament la posició del projector, per les tasques de manteniment El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als 
projectors amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 66. Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt 
factor i doble nivell. L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties 
segons els diversos tipus de reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o 
etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. Estaran proveïts de borns 
de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables mitjançant un premsa-estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a 
una grandària de 10 x 38 mm. El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com a mínim d’1,2 mm, el qual, 
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una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-
4:1999. La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 12373-4:1999. Serà de fàcil substitució, amb reglatge 
de la làmpada incorporat. El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb 
un grau de protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. El 
portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit 
vertical i longitudinal per a diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. Totes les fixacions, 
cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i 
de forma que només sigui possible una única posició de connexió. La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 
10 V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats 
previstos en el projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les 
recomanacions CIE, publicacions núm. 27 i 34. Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així com el tipus 
de làmpada. Balises Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 pels encastats en el sòl. Hauran 
d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material 
plàstic. 


2.2.3.3.5. Làmpades i equips 


Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les garanties de funcionament seran independents, de manera que, si 
algun component es subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest plec per a tot el conjunt. Compliran les 
normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de vapor de mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. No s’hauran d’apagar 
encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. La temperatura 
màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. La temperatura en la 
coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 
cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció 
del suport. Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de 
connexió i cables, tenint en la part exterior els connectors d’alimentació. En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de 
cada maniobra i les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi ambient Balastes Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 
superant els 2.500 M_. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al 
descobert. La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la subministrada a la mateixa làmpada per un balast de 
referència, a la seva tensió nominal. Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. Disposaran d’una clema de connexió que permeti 
el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. Les peces conductores de corrent 
hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió. Les peces en tensió no podran ser accessibles per un 
contacte fortuït durant la seva utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran admissibles com a 
protecció de contactes fortuïts. La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. Hauran de superar els assaigs 
de sobreintensitat i durada. 


• Característiques físiques: 


Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 


1. Marca d’origen 


2. Número de model o referència del fabricant 


3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 


4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 


5. Potència nominal i tipus de llum 


6. Augment de la temperatura nominal del balast 


7. Tipus interior o exterior 


• Característiques constructives: 


Els balastos hauran de ser construïts amb: 


1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 


2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 


3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 


4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 
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5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 


• Característiques normatives: 


Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 


1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de seguretat. 


2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. Arrencadors S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a 
estalviar un perllongat cansament per alta tensió, perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. Disposaran d’una clema de connexió que 
permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. Si 
porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. El calor 
màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. Per 
les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons 
d’indicat en ella. 


• Característiques físiques: 


Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 


1. Marca d’origen 


2. Número de model o referència del fabricant 


3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 


4. Tensió nominal, freqüència 


5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 


6. Potències i tipus de llum 


7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 


8. Indicació de la capacitat de càrrega 


• Característiques constructives: 


1. Components electrònics de qualitat professional 


2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 


3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció contra ambients agressius 


4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 


• Característiques normatives: 


Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de 
funcionament. Condensadors Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències següents: Les peces en tensió no 
podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 
seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents connectors i 
de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, i estaran situats a 7 mm 
de distància entre les cares paral·leles per per¬metre l’ús d’un connector. L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com 
a mínim, de 2 M____resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. Seran d’execució estanca i hauran de complir un 
assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 20446. Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 


• Tensió i durada segons norma UNE 20446 


• Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre 
un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M_. 


• Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 
12 ºC superior a la de l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 2,15 vegades la nominal. 


• Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 
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• Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai inferior a 30.000 
hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la 
indicada o mal funcionament. 


• Característiques físiques: Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions se¬güents: 


1. Marca d’origen 


2. Número de model o referència del fabricant 


3. Capacitat nominal i tolerància 


4. Tensió nominal 


5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol corresponent 


6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 


7. Temperatura nominal mínima i màxima 


8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 


• Característiques constructives: 


1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 


2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 


3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realit¬zarà en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir 
resines es¬pecials de poliuretà autoextingible VZ 


4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 


5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 


• Característiques normatives: 


Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 


1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions gene¬rals 
i de seguretat. 


2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescrip¬cions de 
funcionament. 


2.2.3.3.6. Proteccions i xarxa de terra 


A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de 
cada línia i al quadre de maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposa¬rà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 35 mm2 de secció. Els 
elèctrodes i el cable aniran soterrats directa¬ment a terra, i a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa 
de terra amb preferència sobre una pica. A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de plaques de terra, 
aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi el valor del terra definit al projecte. S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la 
MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no portaran ni pica 
ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la 
instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses 
metàl·liques accessibles des de la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. Les plaques de coure tindran un gruix de 2 
mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estarseparades entre 
elles a tres metres com a mínim. Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectinels treballs que es puguin 
fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta 
fondària es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a terra. S’estendran a suficient distància de dipòsits o 
filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui possible, fora dels passos de persones i vehicles. En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats 
d’una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb grapa de 
coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i 
femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran 
dispositius de tall per intensitat de defecte. S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de la resistència a 
terra de les masses. Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 2,5 mm2, amb recobriment de color 
verd-groc, situat a l'interior de la columna. La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota 
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l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada 
dins de tub, juntament amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 450/750 V. La coberta del cable serà en 
verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 


2.2.3.3.7. Cables 


Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de 
prova de tres mil cinc-cents volts, segons norma UNE-HD 603-1:2003. Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), 
designació UNE RVFV 0,6/1 kV. L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de material amagnètic (alumini) als 
unipolars. La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per la norma UNE 21022:1982. A la coberta, i de 
manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables, segons UNE 21123-2:1999 apartat 20. Els cables de connexió 
interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-
2:1999. S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les 
admeses per cada tipus. 


2.2.3.3.8. Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 


Tubs 


Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. Seran 
de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota 
calçada. Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de la columna per permetre un tub 
d’entrada i un de sortida. Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al¬hora, seran no propagadors de la flama i 
tindran un grau de protecció 9 contra dam¬natges mecànics. La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. Les connexions 
dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. El cable nu de 
coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el 
que preveu la ITC-BT-07 del Reglament. 


Arquetes 


A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 
metres com a màxim (en cas que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb dimensions que permetin la 
manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. Les 
tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents. En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). Canalitzacions i conduccions 


Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de l’Institut Català del Sòl. Han de facilitar l’allotjament dels 
cables dins dels tubs corresponents, així com llurs connexions. Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant 
l’operativitat dels espais pròxims. Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs aniran envoltats de formigó 
en comp¬tes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. Quan la conducció es realitzi per 
sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm 
de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora del servei. 


2.2.3.4. Mesurament i abonament 


2.2.3.4.1. Centre de maniobra i comptatge 


S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, 
basament per al corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació transformadora. Al voltant del centre de 
transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol altra instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi 
del centre de transformació Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels elements esmentats, així com l’obra 
civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 


2.2.3.4.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió 


Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo 
totalment instal·lat. 


2.2.3.4.3. Columna 


Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la caixa fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així 
com la fonamentació amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 


2.2.3.4.4. Lluminària 


Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
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2.2.3.4.5. Elèctrode de terra 


Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo 
totalment instal·lat. 


2.2.3.4.6. Conductor 


En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la 
retirada i l’abonament de les bobines corresponents. Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, del 
cable que entra i surt de cada columna. El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 


2.2.3.4.7. Canalitzacions 


Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols 
corresponents. Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per 
a passar els conductors i el transport a l’abocador dels materials sobrants. També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. En cas de 
canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de protecció. 


2.2.3.4.8. Arqueta 


Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 59 


2.2.4. Xarxes de telecomunicacions 


2.2.4.1. Xarxa de telefonia 


Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 


2.2.4.1.1. Materials 


Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i definits als plànols i al present plec. 


• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 40 mm. 


• Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 
510.734 (63/90/561). 


• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 


• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 


• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 
510.793 (ganxo tipus B, 


per a dos cables). 


• Tapes per arquetes i cambres 


• Arquetes prefabricades 


• Cambres prefabricades 


2.2.4.1.2. Canalitzacions 


Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la 
xarxa secundària que podran ser de 125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un màxim de deu 
connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior 
amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. Quan la canalització sigui per 
vorera es formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la xarxa 
d’accés, units amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes segons la secció i d’acord als plànols de secció, no situant-
se la seva part superior a menys de 0,45 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera. Els tubs també poden anar envoltats de formigó En 
el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20, , amb separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord 
als plànols de secció, , no situantse la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera Seguidament, en 
qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres seleccionades procedents de l’obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm 
compactades al 95 % del Proctor Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalització o del tub mes 
elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció. Es recorda al contractista 
l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques han quedat lliures d’elements estranys. Per això es procedirà a un 
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mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. El mandrinat dels conductes de 
PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces cilindriques – mandrils de fibra de vidre – d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 125 
mm i de 17x4,00 cm pels conductes de 63 mm. El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. A més, es 
deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 


2.2.4.1.3. Arquetes i elements singulars 


Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de registre que se situen a diferents punts de la 
xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb 
accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi 
construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. Les arquetes són registres de menor 
dimensió que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M. 


2.2.4.2. Xarxa de telefonia d’altres operadors. 


2.2.4.2.1. Objecte del plec 


El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament del Contracte corresponent a la construcció de les obres 
definides en aquest Projecte. 


2.2.4.2.2. Abast del plec 


Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les 
Ordenances Municipals de l’Ajuntament del Municipi i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l' 
Administració. 


2.2.4.2.3. Descripció de les obres 


2.2.4.2.3.1. Canalitzacions 


Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva ubicació a la via pública, segons codificació i definició als 
plànols de seccions . El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments existents i excavació, s’iniciarà amb la 
construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de gruix), de resistència característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes de 
polietilè d’alta densitat de 125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant horitzontal com verticalment. Posteriorment es formigonarà el 
perímetre, amb formigó de resistència característica fck-20 N / mm2, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no 
situant-se la seva part superior a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. El procediment constructiu de la xarxa troncal en 
vorera, es farà de manera anàloga al procediment en calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m respecte a la cota de 
rasant definitiva de projecte. La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície superior del 
dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb separadors i separacions de 4 cm en horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb formigó 
H-20, fins 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau de formigó. La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en 
vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la superfície superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina damunt la qual es 
col·locaran els tubs de 63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de conductes segons la secció i d’acord amb els 
plànols de secció. Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat La 
configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran col·locant una base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de 
calçada, i una base de sorra de 5 cm, en el cas de vorera; on es col·locaran els tubs de polietilè. Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es 
procedirà al reblert amb terres seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un gruix no inferior a 60 cm en 
calçada i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la 
cota de rasant definitiva de projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant 
l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de secció . Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, 
segons la secció i d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcció 
de l’Obra. 


2.2.4.2.3.2. Elements de Registre 


Cambres de registre. D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i cambres de registre model R, amb 
dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. El procediment 
constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix de formigó de resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja. 
Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a continuació ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es 
deixarà un pou d’esgotament de mides interiors 20x20 cm i 15 cm de fondària. Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs 
costers i encofrat, per a continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II. Caldrà desencofrar els murs costers per col·locar l’encofrat del forjat i el coll del 
pou d’accés, muntar les armadures corresponents, i procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II. Pericons de registre. Els pericons projectats 
seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny segons plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. Caldrà, 
en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors ( d’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi 
estès un fil guia. 


2.2.4.2.3.3. Connexió amb infraestructures de Telefónica 
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Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran sota les prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la 
companyia privada de telecomunicacions. 


2.2.4.2.3.4. Senyalització de les obres 


El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, quan existeixin, les senyals normalitzades vigents.  


2.2.4.2.3.5. Control de qualitat de les obres 


El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es realitzarà segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel 
Contractista o Subministrador i aprovat per la Direcció d’Obra. Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran 
per compte del Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per Contracta de les Obres. 


2.2.4.2.4. Condicions que han de complir els materials 


2.2.4.2.4.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres 


Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat). 


2.2.4.2.4.2. Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 


Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran de ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús 
efectiu dels mateixos. Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi taxativament un altre cosa, els 
materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin 
en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en el present Plec. Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es 
fixen condicions que complementen, modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles hauran de ser ateses 
principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 


2.2.4.2.4.3. Tubs de Polietilé d’alta densitat. 


2.2.4.2.4.3.1. 1 Característiques físiques. 


Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius descrits en el present Plec. 


2.2.4.2.4.3.1.1. Polietilé d’alta densitat. 


La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183. 


El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons la norma ISO 1133. 


El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. 


El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. 


La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 


El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 


La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de 


superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 


2.2.4.2.4.3.1.2. Additius. 


El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. 


El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151). 


El contingut de colorant serà inferior al 1%. 


Tots els additius seran distribuïts homogèniament. 


2.2.4.2.4.3.2. Característiques mecàniques. 


2.2.4.2.4.3.2.1. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament. 
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Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros de conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal 
especificada, de forma que durant aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es retirada, el conducte ha de 
tornar a la seva longitud original. Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha de superar 15 mm en una 
distància de 500 mm. Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de superar els 5 mm. Aquesta prova es 
realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 


2.2.4.2.4.3.2.2. Resistència a l’aixafament. 


La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser dur i resistir una certa força compressiva o esclafant. El test 
es realitzarà segons la norma ASTM 2412. La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa. La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern 
original en menys de 2,5 minuts. Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 


2.2.4.2.4.3.2.3. Impacte a baixa temperatura. 


Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. 
Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. El test es 
realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC durant una hora. Les mostres es col·locaran a una superfície i han de 
suportar sense cap tipus de trencament o esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 


2.2.4.2.4.3.2.4. Reversió per calor. 


Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió 
entre els conductes. Caldrà doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. El test es realitzarà segons la norma ISO 
2505-1&2. La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 
minuts. Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 


2.2.4.2.4.3.2.5. Fregament extern. 


Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest 
paràmetre determinarà el fregament entre el conducte principal i el subconducte. Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC 
durant una hora. Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una posició horitzontal es determinarà l’angle 
necessari per que cada mostra comenci a baixar per aquest pla per la seva força de gravetat. Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament 
serà inferior a 0,344 calculat a partir de la fórmula: Coeficient de fregament = tan (angle comprès). 


2.2.4.2.4.3.2.6. Fregament intern. 


La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat per les propietats de fregament de la paret interna del 
conducte i de la coberta del cable o de la corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els coeficients de fregament 
intern del conducte. Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. El coeficient de fregament obtingut entre el 
conducte amb el pretractament intern i un cable sense lubricar serà inferior a 0,1. El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el 
pretractament intern i un fil d’estesa de cable serà inferior a 0,056. 


2.2.4.2.4.3.2.7. Resistència ambiental. 


El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment ha de suportar l’atac medi ambiental de l’ambient que el 
rodeja. Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC 
durant un temps mínim de 168 hores. Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. La vida útil serà de 
40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida útil. 


2.2.4.2.4.3.2.8. Memòria de bobinat. 


Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 
Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 


2.2.4.2.4.3.2.9. Radi de curvatura mínim. 


El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 


2.2.4.2.4.3.3. Característiques elèctriques. 


La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) 
segons la norma UNE 53- 032. 


2.2.4.2.4.3.4. Característiques químiques. 


Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, àlcalis, etc.), no essent conductors de electricitat. 
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2.2.4.2.4.3.5. Formació del tub 


El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus Silicore) permanent de manera que les seves característiques 
romandran constants durant tota la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot l’interior del tub tant en secció 
transversal com longitudinal. 


2.2.4.2.4.3.6. Dimensió i tolerància. 


Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu diàmetre interior serà de 60 mm. 


2.2.4.2.4.3.6.1. Diàmetre exterior. 


Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures 
equidistats de la circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 


2.2.4.2.4.3.6.2. Espessor de la paret. 


L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al 
voltant de la circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura inclourà la capa interior de lubricant sòlid del 
conducte. 


2.2.4.2.4.3.6.3. Ovalitat. 


L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els grossors de la paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de 
espessor. 


2.2.4.2.4.3.7. Fabricació. 


2.2.4.2.4.3.7.1. Conducte. 


El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal serà circular amb un espessor de paret uniforme. Durant el 
procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi 
d’aconseguir-les. Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les superfícies exterior i interior un aspecte llis 
al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o irregularitat que 
pogués perjudicar la seva correcta utilització. Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de compliment de la Norma 
ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 


2.2.4.2.4.3.7.2. Corda d’arrossegament. 


Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de polietilé/poliester per la posterior estesa del cable a l’interior del tub. 
La corda s’inserirà al tub al moment en que aquest sigui fabricat. La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que 
sigui introduïda. Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 


2.2.4.2.4.3.7.3. Longituds de subministrament. 


La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de tub de fins 4000 metres si es requereix. 


2.2.4.2.4.3.7.4. Temperatura de bobinat. 


La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 


2.2.4.2.4.3.7.5. Laboratori de control de qualitat. 


Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar totes les proves especificades. 


2.2.4.2.4.3.8. Marcatge i color. 


2.2.4.2.4.3.8.1. Marcatge. 


El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda serà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm 
de alçada mínima. La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 


• El nom del fabricant. 


• PEAD 40/34 


• El número de lot / any de fabricació. 
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• La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà una comptabilització a partir de zero i es numeraran les 
bobines o rotllos incorporant-se aquest número junt amb la distància mesurada. 


• Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 


• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 


• La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 


2.2.4.2.4.3.8.2. Color. 


Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta 
densitat amb el colorant corresponent. Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 


 


 


2.2.4.2.4.3.9. Empaquetat. 


El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec. Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o 
juntes. Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de 
arrossegament.Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 


• Nom del fabricant. 


• Codi de producte. 


• Longitud en metres. 


• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 


• Altres dades especificades. 


2.2.4.2.4.3.10. Qualitat i control de fabricació. 


Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà 
de ser controlat abans del seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i els defectes corregits pel 
proveïdor abans d’un 2º examen per part del client. Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. No presentaran defectes: perforacions, 
aspreses, etc. Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per 
a la certificació del compliment de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del Contractista. 


2.2.4.2.4.4. Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 


Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes 
d'inferior diàmetre o directament cables. Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, nòduls o taques, etc, 
presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre nominal extern. La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) 
podent ésser de baixa densitat ( PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la Direcció d’Obra. 


Els diàmetre mínims per als tubs seran. 


• Diàmetre Nominal ( DN ) ............................................................................................ 125 mm. 


• Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % )................................................................... 125 mm. 


• Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % )..................................................................... 107 mm. 
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2.2.4.2.4.5. Pericons i cambres de registre 


Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, 
connexions, estesa de cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn existent, hi haurà pericons o cambres en 
voreres i calçades. La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com en alçat dels tubulars que connecten 
entre ells. Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en determinats punts caldrà valorar la seva utilitat. Els 
pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió 
de fibra òptica per pericó. La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada amb formigó fck-20 N / mm2. Els 
pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 
classe D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 de càrrega lateral sobre les parets. 


2.2.4.2.4.5.1. Característiques mecàniques. 


Els pericons hauran de suportar els següents test: 


• Test de càrrega vertical: Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El procediment de càrrega vertical serà realitzat 
segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El pericó s’ubicarà 
recolzat sols per la seva base. 


• Test de càrrega lateral: Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en muntar simètricament en el marc de càrrega 
amb dos plataformes paral·leles amb una amplada màxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de la peça sota test. La 
línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la 
peça sota test sigui igual. S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. Es completarà el test en  Es repetirà el test a temperatura de 
15 +/- 10ºC. El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe de rotura, fissura o desperfecte. 


• Test d’impacte al fred: 


Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una 


energia d’impacte mínima de 24J. 


• Test d’estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès cada pericó es sotmetrà al test de 
càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de superar els anteriors tests segons les especificacions descrites. 


• Test de resistència a agents químics: Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la superfície de 
cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. Passats 
aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les especificacions descrites. 


• Test de temperatura d’estovament VICAT: Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir una temperatura 
superior a 140ºC. 
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• Test de stress cracking: Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 
hora, després del procés les mostres no mostraran cap signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte. Els pericons i cambres de registre 
construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 


2.2.4.2.4.6. Marcs i tapes 


Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran admetre variants o modificacions sempre que a judici de la 
direcció facultativa representin millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició dúctil. Les tapes suportaran les 
càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la seva ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 
Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en calçada o carrers per a vianants oberts regularment al tràfic en 
horaris determinats i B-125 per les tapes instal·lades en voreres, zones de vianants o similars. En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva 
manipulació, hauran de quedar enrrasades amb la tapa. La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. La part superior de la tapa portarà impresa 
una identificació del servei, representat per les simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten (B-125 o D-
400). El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta identificació en cap cas podrà ésser superposada a la tapa. 


2.2.4.2.4.7. Separadors 


Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. El 
sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i 
posada en obra. L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 


2.2.4.2.4.8. Obturadors de conductes 


Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, 
rosegadors, etc. L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret interior del conducte. Els obturadors 
estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. Tots els 
obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de 
vidre. Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total estanqueïtat. 


2.2.4.2.4.9. Cinta de senyalització 


Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i avís. La banda de senyalització serà una cinta de 
polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de gruix com a mínim. La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció 
de bacteris sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 


2.2.4.2.4.10. Fil guia 


El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les canalitzacions. El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre 
serà superior a 3 mm, venint subministrat en rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN 
sense trencar-se. El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, 
quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps de tancament. 


2.2.4.2.4.11. Mandrilat 


Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista 
i al seu càrrec, un cop finalitzades les obres i en presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, com a condició prèvia inexcusable a 
la recepció de les obres. 


2.2.4.2.4.12. Materials no esmentats en aquest plec 


La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol altre tipus de material no esmentat expressament. Aquests 
materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser 
sotmesos. En tot cas, la seva acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 


2.2.4.2.5. Execució i control de les obres 


2.2.4.2.5.1. Formació de prisma de canalització 


En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat 
que proporcionen els tubs corrugats de polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en determinats punts del traçat, 
entrades en pericons, etc. Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per així formar el conducte amb la 
longitud requerida en cada cas. Les fases per una correcta execució de connexió són: 


• Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 


• Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 
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• Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi al límit. Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, 
procurant que la connexió entre ells quedi el més allunyat del centre d’una possible corba. Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic 
col·locades a cada metre, formant blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçadores, restaran junts i tangents els uns amb 
els altres. Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems 
amb taps de polietilé. En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 N / mm2 de 5 cm de gruix, damunt es 
formarà la secció de conductes necessària amb tubs de polietilè d’alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, 
col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a 
cada banda de la secció tubular de 5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant definitiva de projecte de 60 
cm com a mínim. En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar els recobriments de formigó superiors, 
que en cada cas hauran de suportar les càrregues actuants. Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, 
s’obturaran amb un obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un obturador de 63 mm. D’altra banda, aquells conductes on no 
s’instal·lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm. 


2.2.4.2.5.2. Pericons 


Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de registre. Els 
pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho considera procedent, poden construir-se amb altres materials, tals 
com formigó emmotllats “in situ” i maó massís. L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de fonamentació, i 
l'abocament del formigó de neteja. Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles d'aquest Plec. 


2.2.4.2.5.3. Col·locació de tapes 


Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i reixes, així com la fixació i acabament de la superfície. 


2.2.4.2.5.4. Treballs no especificats 


Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, no existeixen prescripcions consignades explícitament en 
aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que donés al respecte el 
Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives. 


2.2.4.2.5.5. Marxa de les obres 


El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar la marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes 
d'execució que estimi convenients, sempre que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, i posant 
especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, 
tenint que resoldre el Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 


2.2.4.2.5.6. Treballs nocturns 


Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats únicament en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. En 
aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els 
treballs nocturns. 


2.2.4.2.5.7. Construcció i conservació de desviaments 


Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, 
aquests es construiran d'acord amb el que ordeni la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses 


ocasionades. 


2.2.4.2.5.8. Respecte a l’entorn 


Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, procurant mantenir net sempre el tall. 


2.2.4.2.6. Disposicions generals 


2.2.4.2.6.1. Revisió de plànols i mesures 


El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic 
Titulat Director sobre qualsevol error o omissió que apreciï en ells. Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra 
i, en cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haverho fet. 


2.2.4.2.6.2. Prescripcions generals per a l’execució 


Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present 
Plec. En aquells casos que no es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució de les obres, el Contractista 
s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona construcció. 
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2.2.4.2.6.3. Assaigs i reconeixements 


Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i 
certificats dels fabricants corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic Titulat Director ordenarà la realització 
d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats. El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que 
hagin d'assajar-se, així com presenciar la seva preparació i assaig. 


2.2.4.2.6.4. Mesures de protecció i neteja 


El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i dany durant el període de construcció. Particularment, 
protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 
Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 


2.2.4.2.6.5. Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 


Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, 
seguint les indicacions que a tal efecte dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control de qualitat, que 
en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra. 


2.2.4.2.6.6. Termini de garantia 


El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de recepció de l'obra. Durant aquest període seran a 
càrrec del Contractista les despeses originades per la conservació i reparació de les obres. 


2.2.4.3. Mesurament i abonament de les obres 


Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el  marc i la tapa) i les 
operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i 
connexions. Les canalitzacions de telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres linials de conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les 
excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el formigó, els tubs i els transport i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis 
existents, han de subministrar les companyies. El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per 
tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 


2.2.5. Xarxa de gas canalitzat 


2.2.5.1. Condicions generals d’execució 


Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el que s’especifica al Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gaseosos i a les ITC-MIG segons RD 919/2006 de 28 de juliol de 2006 (Instruccions Tècniques Complementàries del 
Ministerio de Industria relatives a la xarxa de gas). Aquesta normativa afectarà a les instal·lacions de GN i a les de GLP (butà i propà). També es compliran 
en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa 
companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica (implantació de les canonades) mentre que l’empresa 
adjudicatària executarà les obres civils d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. L’excavació i terraplenat de les rases complirà 
amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 relatiu a rebliment de rases. L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a 
l’apartat 1.2.1.9 relatiu a rebliment de rases. Profunditat de soterrament 


 


 


 


Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de 
diferents. Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada de gas i el servei més proper, proteccions 
mecàniques de diferents. 


2.2.5.2. Mesurament i abonament de les obres 
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Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà 
l’excavació, el rebliment, la sorra, làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i materials que, d’acord amb 
els convenis, han de subministrar les companyies. S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les 
obres amb la qualitat definida. L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, es mesuraran i abonaran per 
unitat totalment acabada 


 


2.3. Pavimentació 


L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que 
haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de 
base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment. Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment 
es procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les 
terres generades dins de l’obra. Quan això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de tractament de residus de la 
construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats extractives. 


2.3.1. Formigó de base a voreres 


Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció del paviment. Després 
d’acceptar les infrastructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la subbase, es 
procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 


2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 


El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de 
resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència 
característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència 
superior. 


2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 


Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 realment executats, mesurats sobre perfil teòric. S’entendrà 
que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats 
dels escocells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament 
la unitat d’obra. 


2.3.2. Capes de base 


Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-
ciment, de formigó o asfàltica. S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base granular. 


2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 


El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu. 


2.3.2.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 


• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,063 mm 


• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 


• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35). 


 


• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 


• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
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• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada 
(l’execució de l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat. 


• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig Próctor Modificat. 


• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor 
dels següents: 


 


• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 


• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta 
condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada). 


• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap punt ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 
mm) en calçades de carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a la resta dels casos. En cas de preveure la 
utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o fora (plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de 
qualitat escaients i la direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 


2.3.2.1.2. Mesurament i abonament 


La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari 
comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament 
acabada. 


2.3.2.2. Bases de gravaciment 


La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que 
convenientment compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 


2.3.2.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 


Granulometria dels àrids: 


• El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En 
qualsevol cas, l’esmentat contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del granulat en sec. 


 


• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la 
màxima densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 


• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 


 


• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de la seva compactació. 


2.3.2.2.2. Mesurament i abonament 


Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen el subministrament i transport del material, així 
com la preparació, refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries per al 
correcte acabat de la unitat d’obra. 
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2.3.5. Paviments de llambordes 


2.3.5.1. Paviments de llambordes de pedra natural 


2.3.5.1.1. Definició i característiques dels elements 


Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques sanes. Les llambordes de pedra natural compliran les 
disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 1342:2003 ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. Requisits i 
mètodes d’asaig”. Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres defectes. La cara superior 
ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior desbastada. 


Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 


• Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 


• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 


• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 


• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 


• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 


• Toleràncies: - Dimensions: ± 10 mm 


2.3.5.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 


S'han considerat les formes de col·locació següents: 


• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 


• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 


• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació del llit de sorra 


• Col·locació i compactació dels llambordins 


• Rebliment dels junts amb sorra 


• Compactació final dels llambordins 


• Escombrat de l'excés de sorra 


En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació de la base de morter sec 


• Humectació i col·locació dels llambordins 


• Compactació de la superfície 


• Humectació de la superfície 


• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 


En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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• Col·locació de llit de sorra 


• Col·locació dels llambordins 


• Compactació del paviment de llambordins 


• Reblert dels junts amb morter 


El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 


Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 


• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 


• Junts entre peces: ≤ 8 mm 


• Toleràncies d'execució: 


- Nivell: ± 12 mm 


- Replanteig: ± 10 mm 


- Planor: ± 5 mm/3 m 


2.3.5.1.3. Condicions del procés d’execució 


Col·locació sobre llit de sorra: No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. El llit de 
sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. Paviments 
rejuntats amb sorra: Els junts s'han de reblir amb sorra fina. Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. Col·locació amb morter i junts 
reblerts amb beurada: S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han de reblir els junts amb la beurada. La 
superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. Junts reblerts amb morter: Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. La superfície ha 
de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 


2.3.5.2. Paviments de llambordes de formigó 


Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de 
col·locats en obra formaran el paviment. Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de les normes 
UNE-EN 1338 i UNE 127338. 


2.3.5.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 


La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. Toleràncies de dimensions Les partides de 
peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre següent seran rebutjades. 


 


Resistència La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma UNE-EN 1338. No serà inferior a 3,6 MPa. Cap 
valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni tindrà càrrega de trencament inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. El desgast per abrasió es 
verificarà d’aord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran d’acomplir, com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula 
següent. 


 


L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 
3%. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 
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Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica una altra cosa. La sorra de segellat no contindrà 
partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 
mm. El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de 
quedar perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 


2.3.5.3. Paviments de llambordins ceràmics 


2.3.5.3.1. Definició i característiques dels elements 


Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col·locació en plantilla repetitiva, formats per una massa massissa 
de ceràmica, apta per a l’ús en paviments exteriors. Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins ceràmics. 
Requisits i mètodes d’asaig”. El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, resistència glaç-desglaç, càrrega 
de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. Ha de 
tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes. 


La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 


Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 


• Gruix: 


- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 


- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 


• Relació llarg/ample: < 6 


• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 


- Classe F0: Sense determinar 


- Classe FP100: compleix 


• Càrrega trencament transversal N/mm2: 


 


• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 


- Classe A1: 2100 mm3 


- Classe A2: 1100 mm3 


- Classe A3: 450 mm3 


• Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 


- Classe U0: sense determinar 


- Classe U1: 35 


- Classe U2: 45 


- Classe U3: 55 


2.3.5.3.2. Condicions de les partides d’obra executades 


S’han considerat els tipus següents: 
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• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 


• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 


• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació del llit de sorra 


• Col·locació i compactació dels llambordins 


• Reliment dels junts amb sorra 


• Compactació final dels llambordins 


• Escombrat de l'excés de sorra 


En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació de la base de morter sec 


• Humectació i col·locació dels llambordins 


• Compactació de la superfície 


• Humectació de la superfície 


• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 


En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació de llit de sorra 


• Col·locació dels llambordins 


• Compactació del paviment de llambordins 


• Reblert dels junts amb morter 


El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Els llambordins han de quedar ben 
assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. El paviment ha de tenir, 
transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 


• Toleràncies d'execució: 


- Nivell: ± 12 mm 


- Replanteig: ± 10 mm 


- Planor: ± 5 mm/3 m 


2.3.5.3.3. Condicions del procés d’execució 


Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 
llit de sorra. El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell 
previst. Els junts s'han de reblir amb sorra fina. Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts. La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal estendre 
una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. Col·locació amb 
morter i junts reblerts amb beurada: S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de 
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morter sec. Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: No s’ha de treballar en 
condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra. El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm 
per sobre del nivell definitiu. Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. La 
superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 


2.3.5.4. Mesurament i abonament 


Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. Si el pressupost del projecte no especifica 
una altra cosa, el preu unitari inclourà el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el 
segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 


2.3.6. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 


Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a 
trànsit mixt (vials sense vorera). Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (després de la 
construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 


2.3.6.8. Paviment de rajoles de formigó 


Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de pavimentació, que acompleixen les següents condicions: 


• La seva llargària total no és superior a 1 m 


• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 


Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris. Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la 
Directiva UE de Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 
o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al 
projecte no es defineixi capa de subbase i base. Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions 
de les normes: 


• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 


• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 


2.3.6.9. Paviments de rajoles hidràuliques 


Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així 
ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi 
capa de subbase i base. Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 


2.3.6.10. Paviments per a carrils bici 


L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús exclusiu de la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la 
seva circulació. Aquestes són les vies ciclistes, comunament anomenades també carrils bici. Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i 
seran segregats, és a dir, no transcorreran per la vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport De de cara a mantenir 
condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies per les quals transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. 
En el cas de que la pendent màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no superi el 6%. La pavimentació de les vies 
ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual cosa suposa l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o 
discontinuïtats que puguin afectar l'estabilitat de la bicicleta. El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva 
escassa resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost relativament baix. Preferiblement s'empraran mescles 
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 vigents del PG.3, a les 
Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments asfàltics en calent del present plec. 


2.3.7. Elements singulars 


2.3.7.1. Escocells 


S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 


• Peces prefabricades de morter de ciment 


• Totxanes o maons foradats 


• Xapa d’acer galvanitzat 
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• Xapa d’acer amb acabat “corten” 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació del formigó de la base 


• Humectació de les peces 


• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 


En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació del formigó de la base 


• Humectació de les peces 


• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 


• Arrebossat de l'escossell 


En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 


• Replanteig 


• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 


• Fixació definitiva i neteja 


2.3.7.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 


Peces co·locades sobre una base de formigó: Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. El 
formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base 
de formigó no ha de quedar visible. Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben travades 
en les cantonades. Han de quedar al mateix pla. Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. Base de formigó: 
≥ 15 x 7 cm 


Escossells de totxana o maó: 


• Toleràncies d'execució: 


- Dimensions: ± 15 mm 


- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 


- Nivell: ± 10 mm 


- Aplomat: ± 5 mm 


- Planor: ± 5 mm/m 


Escossells de peces de morter de ciment: Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 


• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 


• Toleràncies d'execució: 


- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 


- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 


- Junts: ± 1 mm 
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Escossells de xapa d’acer: L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. Ha de quedar aplomat. S’ha d’ajustar a les 
alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la D.T. La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el 
paviment de la vorera, no ha de sobresortir. Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. La unió de l’escossell amb el paviment de la 
vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 


2.3.7.1.2. Condicions del procés d’execució 


S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ 
que ha de ser aprovat per la D.F. El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. S'ha de comprovar que les característiques del 
producte corresponen a les especificades al projecte. Peces col·locades sobre una base de formigó: Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la 
construcció de l'element. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 


2.3.7.1.3. Mesurament i abonament 


Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, 
la capa d’assentament, el llit de formigó, les peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la 
unitat d’obra. 


2.3.7.2. Esglaons prefabricats de formigó 


2.3.7.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 


Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 


• Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 


• Col·locació de la beurada, en el seu cas 


• Neteja de l'esglaó acabat 


La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents. L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. Les peces han d'estar recolzades i ben adherides 
al suport, formant una superfície plana. 


Toleràncies d'execució: 


• Planor: ± 4 mm/m 


• Planor de les celles: ± 2 mm 


• Horitzontalitat: ± 0,2% 


• Fals escaire: ± 5 mm 


Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari 
s'han d'ajustar a les especificacions de la DT. Junts entre peces: ≥ 1 mm 


2.3.7.2.2. Condicions del procés d’execució 


S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els 
treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. Les 
peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície 
contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha 
d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. S'ha d'eliminar el 
morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 


2.3.7.2.3. Mesurament i abonament 


Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 


2.5. Obres de formigó 


2.5.1. Argamassa de ciment 
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La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que 
resulti una mescla homogènia i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi d’adormiment abans de la seva utilització. La quantitat 
d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable quan 
s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a 
prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les 
argamasses rebatudes. Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys fluida que la resta, principalment quan les 
superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llançant-la 
enèrgicament contra les parets. 


2.5.2. Formigons en massa i armats 


2.5.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 


Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. 
S’entén per resistència característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà rebutjat el formigó que no tingui, en 
cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja 
que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la 
dosificació més adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per diferències en més o en menys sobre les dosificacions suposades. 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i 


fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està 
obligat, per tant, a avisar amb suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el ritme constructiu. 


Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la 
direcció d’obra. En el pla es farà constar: 


• Descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a emprar en cada unitat 


• Forma de tractament dels junts de formigonat 


Per a cada unitat es farà constar: 


• Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i d’altres) 


• Característiques del mitjans mecànics 


• Personal 


• Vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible avaria) 


• Seqüència d’ompliment dels motlles 


• Mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, taulons o d’altres) 


• Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 


• Sistema de curat de formigó Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, fins i tot en tot allò que tingui relació 
amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les prescripcions de l’EHE, i a més a més les següents: 


• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla o d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa 
del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui submergit en el formigó. Es 
procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó armat o 
pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la 
tongada anterior ja vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures. 


• No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni 
rasclant. Queda prohibit utilitzar canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del director de l’obra o la d’un 
facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 


• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de 
l’obra, el qual adoptarà les mesures adequades. 


• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 


• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o 
arpillera, les quasl es mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà inferior en més de vint (20) graus) a la del 
formigó. També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització del director de l’obra. 
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• Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la junta amb sacs de gerga humits per tal protegir-la dels agents 
atmosfèrics. 


• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat 
permesa, mesurada respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en superfícies ocultes. Els defectes superficials podran 
ser reparats per arrebossat. En cas que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es podran reparar sense que siguin 
examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 


• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sistema i maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les 
pressions màximes i mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal d’evitar que es mescli amb el formigó 
com a conseqüència del cop. Sobre tot això haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises per al 
perfecte formigonat de la clau. 


• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, 
tot i removent enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es reuneixi gran quantitat d’acer. En elements 
verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), perfectament piconades, 
de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de dilatació. 


• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada 
escorri al llarg de l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de 
treball. Quan els pilars i elements horitzontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar almenys dues (2) hores abans de 
construir els elements horitzontals, a fi i efecte que el formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 


2.5.2.2. Mesurament i abonament 


El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 


• L’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials necessaris per a fabricació i posada en obra 


• La fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 


• L’execució i tractaments dels junts 


• La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 


• L’acabat i la realització de la textura superficial 


• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 


2.5.3. Additius, colorants i addicions per a formigons 


Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als formigons en el momento de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior 
al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del 
seu comportament. Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finamente dividits, poden ésser afegits al formigó 
amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials. 


S'han considerat els elements següents: 


• Colorant 


• Additius per a formigó: 


- Inclusor d'aire 


- Reductor d'aigua/plastificant 


- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 


- Retenidor d'aigua 


- Accelerador d'adormiment 


- Hidròfug 


- Inhibidor de l'adormiment 


• Addicions: 
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- Cendres volants 


- Fum de silici 


- Escòria granulada 


2.5.3.1. Additius 


El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantirne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. Seràn conformes a les normes UNE-EN 934-2:2002 “Additius per a formigons, morters i 
beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat I etiquetat”, UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 “Additius per a formigons, 
morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat” i UNE-EN 934- 2:2002/A2:2006 “Additius per a 
formigons, morters i beurades. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetat”. Ha de tenir un aspecte homogeni. El 
color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 


• Característiques essencials: 


- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 


- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): ≤ valor especificat pel fabricant 


• Característiques complementàries: 


- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 


- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 


D ≥ 1,10: ± 0,03 


D ≤ 1,10: ± 0,02 


- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 


T ≥ 20%: ≥ 0,95 T, < 1,05 T 


T < 20%: ≥ 0,90 T, < 1,10 T 


- PH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 


Limitacions d'ús d'additius 


• Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretexta 


• Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherencia 


• L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 


- Pretensat: ≤ 0,2% pes del ciment 


- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 


- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 


• Característiques essencials: 


- Contingut total de clorurs (ISO 1158): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 


• Característiques complementàries: 


- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): ≤ 0,10%, ≤ valor especificat pel fabricant 


2.5.3.1.1. Additiu inclusor d’aire 


L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i 
repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment. Característiques essencials: 


• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≥ 2,5% 
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• Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6% 


• Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): ≤ 0,200 mm 


• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 75% 


Característiques complementàries: 


• Diàmetre de les bombolles (D): 10 ≤ D ≤ 1000 micres 


2.5.3.1.2. Additiu reductor d’aigua/plastificant 


L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una 
mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. Característiques essencials: 


• Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 5% 


• Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 110% 


• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 


Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 


2.5.3.1.3. Additiu reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant 


L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir 
fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 


• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 


• Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 


- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 12% 


- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 


1 dia: ≥ 140% 


28 dies: ≥ 115% 


• Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 


- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): ≥ 120 mm 


- Escorriment (EN 12350-5): ≥ 160 mm 


- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): ≥ 30 min desprès de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial 


2.5.3.1.4. Additiu retenidor d’aigua 


Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en disminuir l'exsudació. Característiques essencials: 


• Exsudació (UNE-EN 480-4): ≤ 50% 


• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 


• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 80% 


Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 


2.5.3.1.5. Additiu hidròfug 


L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de 
l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capil·laritat. Característiques essencials: 


• Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 50% 
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• Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): ≤ 60% 


• Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): ≥ 85% 


• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 


Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 


2.5.3.1.6. Additiu inhibidor d’adormiment 


L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. El 
retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 


• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 


- Inici d'adormiment: ≥ al del morter de referència + 90 min 


- Final d'adormiment: ≤ al del morter de referència + 360 min 


• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 


- 7 dies: ≥ 80% 


- 28 dies: ≥ 90% 


• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2%  


Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 


2.5.3.1.7. Additiu accelerador de l’adormiment 


Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment. No ha de començar a actuar fins el 
moment d'afegir l'aigua. Característiques essencials: 


• Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 


- Inici d'adormiment (a 20°C): ≥ 30 min 


- Final d'adormiment (a 5°C): ≤ 60% 


• Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 


- 28 dies: ≥ 80% 


- 90 dies: ≥ que la del formigó d'assaig a 28 dies 


• Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): ≤ 2% 


Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 


2.5.3.2. Colorant 


El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color 
determinat al producte final. Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 


2.5.3.3. Addicions 


L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures 
pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici. Si el formigó esta destinat a obres de formigó en 
massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants 
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 


2.5.3.3.1. Cendres volants 


Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, 
en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. Seràn conformes a la norma UNE-
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EN 450:1995 “Cendres volants com addició al formigó. Definicions, especificacions i control de qualitat”. Característiques químiques, expressades en 
proporcions en pes de la mostra seca: 


• Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): ≥ 25% 


• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): ≤ 0,10% 


• Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2): ≤ 3,0% 


• Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): ≤ 1% 


(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 


• Pèrdua per calcinació (1h de combustió) (EN 196-2): ≤ 5,0% 


Característiques físiques: 


• Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): ≤ 40% 


• Índex d'activitat (EN 196-1): 


- A 28 dies: > 75% 


- A 90 dies: > 85% 


Toleràncies: 


• Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3 


• Pèrdua al foc: + 2,0% 


• Finor: + 5,0% 


• Variació de la finor: ± 5,0% 


• Contingut de clorurs: + 0,01% 


• Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1% 


• Contingut SO3: + 0,5% 


• Estabilitat: + 1,0 mm 


• Índex d'activitat: - 5,0% 


1.2.5.3.3.2 Fum de silici 


Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció de silici i ferrosilici. 
Característiques: 


• Contingut d'òxid de silici (SiO2): ≥ 85% 


• Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10% 


• Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5% 


• Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100% 


2.5.3.3.2. Escòria granulada 


L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. No ha de contenir sulfurs oxidables. Contingut màxim de substàncies 
perjudicials en % en pes: 


• Terrossos d'argila: 1,00 


• Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 
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• Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 


• Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la 


• Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-
136): 


- Amb sulfat sòdic: ≤ 10% 


- Amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 


• Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050): ≤ 6% 


2.5.3.4. Mesurament i abonament 


Els additius, colorants i addicions per a formigons no són objecte d’abonament independent doncs es consideren inclosos dins del preu del formigó a qui 
modifiquen les característiques. 


2.5.4. Encofrats 


2.5.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 


Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de 
l’obra i després que es demostri la seva eficàcia i seguretat. Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el 
treball no contindran substàncies agressives per al formigó. Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformación 
durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció. Els enllaços 
entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense 
requeriment de cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran curosament rectificats i netejats abans de la 
seva utilització. Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els paràmetres de les peces de 
formigó motllurades en aquests no presentin defectes, bombeigs, ressalts o rebaves. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues pretensades I elements que 
hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre sistema, a 
instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la magnitud que determini el director de l’obra. El termini de 
desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director de l’obra. Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el 
muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució, segons el mètode indicat 
pel director d’obra. 


2.5.4.2. Mesurament i abonament 


Criteri general: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. Aquest criteri inclou els 
apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats. Sostres i lloses d’estructures: La superfície corresponent a 
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa d'acord amb els criteris següents: 


• Forats d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 


• Forats de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 


S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels forats. 


2.5.5. Encofrats perduts amb plaques prefabricades 


2.5.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


• Neteja i preparació del pla de recolzament 


• Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 


• Tapat de junts entre peces 


• Aplomat i anivellament de l'encofrat 


Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els 
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caps de biga, d'acord amb les especificacions de la D.T. Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 


• Moviment de l'encofrat (L=llum) ≤ L/1000 


• Toleràncies d'execució: Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 


2.5.5.2. Mesurament i abonament 


S’abonaran per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 


2.5.6. Cintres 


2.5.6.1. Condicions de les partides d’obra executades 


Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà 
de tenir la resistència i disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres mil·límetres (3 mm), ni els del conjunt 
de mil·lèsima part (1/1000) de la llum. El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs justificatius i plànols de conjunt i 
detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metàl·liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103. Una vegada muntada la cintra, 
s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi 
de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona 
i podran iniciar les treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes, d’acord amb les ordres del director 
de l’obra, La superació de la prova no eximeix el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de l’obra. 


2.5.6.2. Mesurament i abonament 


S’abonaran per metres cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en planta sobre el terreny. 


2.5.7. Armadures passives 


Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres corrugades i/o malles electrosoldades. 


2.5.7.1. Barres corrugades 


2.5.7.1.1. Definició de les característiques dels elements 


Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat. Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les 
armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 


 


Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres 
≤ 12 mm, que han de complir: 


• No han d’aparèixer principis de fissuració. 


• Diàmetre de doblegament: ≥ 3 D, ≥ 3 cm 


En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat 
constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per 
a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No s'han de 
doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 


2.5.7.1.2. Condicions generals 


Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T. Les barres no han de tenir esquerdes ni 
fissures. Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de les 
barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
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. Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments 
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en 
la D.T. i autoritzats per la D.F. A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta 
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curvatura de l'armadura. Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 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 han d'anar 
subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per soldadura. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels 
fonaments. Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a 
l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. La D.F. 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 


• Distància lliure armadura – parament ≥ D màxim ≥ 0,80 granulat màxim 


• Recobriment en peces formigonades contra el terreny ≥ 70 mm 


• Distància lliure barra doblegada – parament ≥ 2 D 


Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 


• Lb=MxDxD >= Fyk x D / 20 >= 15 cm 


Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 


• Lb=1,4xMxDxD >= Fyk x D / 14 (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 


 


 


Toleràncies d'execució: 


• Llargària d'ancoratge i solapa -0,05L (≤ 50 mm, mínim 12 mm) +0,10 L (≤50 mm) 


Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 


2.5.7.1.3. Condicions d’execució 


Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui 
formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 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. A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en 
contacte ha de ser de quatre. 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 66.6 de l'EHE. Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. L'empalmament per 
soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. Distància lliure entre barres d'armadures principals ≥ D màxim 
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• ≥ 1,25 granulat màxim 


• ≥ 20 mm 


Distància entre centres de barres empalmades, segons direcció de l'armadura ≥ longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 


Distància entre barres empalmades per solapa: ≤ 4 D 


Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: ≤ 4 D 


≥ D màxim 


≥ 20 mm 


≥ 1,25 granulat màxim 


Secció de l'armadura transversal (At): At ≥ Dmàx (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 


2.5.7.2. Malles electrosoldades 


2.5.7.2.1. Definició de les característiques dels elements 


Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres usos, elaborats a l’obra. El diàmetre interior del 
doblegament (Di) de les barres ha de complir: 


 


• Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. S'han d'aplicar les 
toleràncies que defineix la UNE 36-831. El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. En cas de 
desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. No s'han 
d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una 
peça. 


2.5.7.2.2. Condicions d’execució 


Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 


• Ha de complir, com a mínim >= 15 D >= 20 cm 


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 


• Ha de complir com a mínim >= 15 D >= 20 cm 


2.5.7.3. Mesurament i abonament 


Barres corrugades: kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F. 


Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments. Malla electrosoldada: m2 de superfície 
amidada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 


2.5.8. Buixardat de superfícies de formigó 


2.5.8.1. Condicions de les partides executades 


Tractament agressiu del parament, fet amb la buixarda (manual o mecànica) que dóna a la superfície un acabat rugós. La superfície no ha de tenir 
esquerdes, peces escantonades ni d'altres defectes. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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• Replanteig de la superfície a tractar 


• Execució del tractament 


2.5.8.2. Condicions del procés d’execució 


No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. En els paraments verticals, es treballarà de 
forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi hagi persones sota la vertical. S'han de protegir els elements de servei públic que puguin 
resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal 
regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El compressor ha d'estar 
situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 


2.5.8.3. Mesurament i abonament 


Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 


2.10. Medi ambient 


2.10.4. Gestió de residus 


Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i 
operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran 
o es reutilitzaran. 


2.10.4.1. Gestió de residus generats durant l’obra 


S'han considerat els tipus següents: 


• Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 


• Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre 
de reciclatge autoritzat. 


• Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre 
de reciclatge autoritzat. 


• Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 


• Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus 
o centre de reciclatge autoritzat. 


• Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o manteniment, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposición controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 


• Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 


2.10.4.1.1. Condicions d’execució 


Residus de la construcció: La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 


Residus especials: Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, 
amb indicació del tipus de perillositat. A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el 
lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 


Disposició de residus: Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al 
tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 


Classificació de residus: Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. 
els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 


2.10.4.1.2. Mesurament i abonament 
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Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i 
despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 


2.10.4.2. Gestió de residus procedents de l’excavació 


S'han considerat els tipus següents: 


• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I 
(terres), procedents d'excavació. 


• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I 
(terres o runes de pes específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 


• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I 
(terres o runes de pes específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 


• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: 
Classe II, procedents d'excavació. 


• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe 
III, procedents d'excavació. 


2.10.4.2.1. Condicions d’execució 


Càrrega i transport de terres 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 trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 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. 


A l’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 la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. Les característiques de les terres han d'estar en 
funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. A monodipòsit o a abocador específic 
o a centre de recollida i transferència: S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a 
útils, o siguin sobrants. El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la 
quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 


Disposició de residus: Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al 
tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 


2.10.4.2.2. Mesurament i abonament 


Transport de terres o residus inerts no especials: 


La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per tona (t) segons el criteri de la DF. La unitat d'obra inclou les despeses 
d'abocament, canons i despeses per a la deposición controlada dels residus. 


2.11. Seguretat i salut 


2.11.1. Disposicions legals d’aplicació 


Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 


• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats articles 45, 47, 48 y 49 , per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat 
article 26, per Llei 39/1999, de 5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de l’article 42 i els articles 45, escepte els paràgrafs 3 i 4 de l’apartat 1, al 52, 
per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Modificats els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i s’afegeix el 32 bis i les 
disposicions addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificada la disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. Modificat 
l’article 3 i afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 d’octubre. Modificats els articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. 


• Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995). 
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• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica , aprovada per Ordre de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d’errors en BOE n. 249 de 
17 d’octubre de 1970. Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 1994. Substituïda en determinats àmbits per Resolució de 22 de juliol de 
1996 i Resolució de 29 de novembre de 2001. 


• Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970, pel 
que fa als nivells i categories professionals de porcellana electrotècnica i de porcellana i llosa domèstica, de les subseccions 6.A i 7.A, secció 10 (BOE n. 
78). 


• Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i nivells de la fabricació de terratzos, en la secció setena de l’annex II de la 
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 191). 


• Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de determinats articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i 
Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 182). 


• Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual (BOE n. 311, de 28 de disembre de 1992). Correcció d’errates al BOE n. 47, de 24 de febrer de 1993. Modificat pel Reial Decret 
159/1995, de 3 de febrer. Modificat l’Annex IV per Ordre de 20 de febrer de 1997. 


• Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel que es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l’article 2.1.c) pel 
Reial Decret 309/2001, de 23 de març. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 1595/2004, de 2 de juliol de 2004. 


• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional 
cinquena pel Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril. Modificat l’article 22 pel Reial Decret 688/2005, de 10 de juny. Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 
29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 31 bis, 33 bis i les disposicions addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. 


• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d’abril de 1997). 


• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE n. 97). Modificat l’annex I 
pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 


• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 
en particular dorsolumbars, pels treballadors. 


• Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de 
visualització. 


• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
Modificat l’Annex II per Ordre de 25 de març de 1998. 


• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. Modificats els articles 1, 2, 5, disposició derogatòria única i afegit un annex III, per Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny. Modificat per Reial Dedret 
349/2003, de 21 de març. 


• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual (BOE de 12 de juny de 1997). Correcció d’errates en BOE n. 171, de 18 de juliol de 1997. 


• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització pels treballadors dels equips 
de treball (BOE de 7 d’agost de 1997). Modificats els annexes I i II i la disposició derogatòria única pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 


• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció (BOE 25 d’octubre 
de 1997). Modificat l’annex IV pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. S’afegeix una disposición addicional única pel Reial Decret 604/2006, de 19 
de maig. Modificats els articles 13.4 i 18.2, pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 


• Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut al treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 


• Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut y seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agente químics durant 
el treball. Correcció d’errates en BOE n. 129, de 30 de maig de 2001. Correcció d’errates en BOE n. 149, de 22 de juny de 2001. 


• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 
21 de juny de 2001). 


• Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’us a l’aire lliure (BOE 
n. 52, d’1 de març de 2002). Modificat l’article 2.1 i els annexes III i XI pel Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril. 


• Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al 
lloc de treball. 
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• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinación d’activitats empresarials. Correcció d’ errors en BOE n. 60, de 10 de març de 2004. 


• Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social com a servei de prevenció extern. 


• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se 
de l’exposició a vibracions mecàniques. 


• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. 
Correcció d’errates en BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció d’errors en BOE n. 71, de 24 de març de 2006. 


• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. 


• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998). 


• Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen els nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per a la 
seva complimentació i tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987). 


• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 


• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 
2 d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002). 


• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques (DOGC de 30 de novembre de 1988). 


• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/68, de 28 de novembre, i rectificació d’errors al BOE de 8 de març 
de 1969. 


• Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària MSGSM- 1 del Reglament de seguretat en les màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció usats (BOE d’11 de abril 1991). 


• Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la 
directiva del Condell 89/392/CEE, sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 1995). 


• Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 29 d’abril de 1999, 
de la Direcció General d’Industria i Tecnologia (BOE de 8 de setembre de 2000). 


• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen les exigències sobre certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 
d’octubre de 1991). 


• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 


• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 


2.11.2. Senyalització i tancament de l’obra 


Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l’inici de l’obra. 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones dins de l’obra. Tenint en compte que durant l’execució de 
l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de 
limitació de velocitat. Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal 
motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 
pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència que calguin. 


2.11.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 


Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: Senyals, tanques i balisament 


• Senyals normalitzades de trànsit 


• Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 


• Fita de senyalització 
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• Cordó de balisament reflectant 


• Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 


• Equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 


• Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 


• Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 


Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 


• Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 


• Detector d’instal·lacions soterrades 


• Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 


Sistemes d’instal·lacions preventives 


• Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V Mitjans auxiliars preventius 


• Carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 


2.11.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 


En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran 
incorporades les plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. Quan calgui que un treballador 
entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 
d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes 
no suposa cap risc per al treballador. 


2.11.5. Substàncies i materials perillosos 


Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o 
explosió per la manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les 
mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 


2.11.6. Riscos i mesures de protecció: 


2.11.6.1. Riscos 


• Despreniments 


• Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 


• Bolcada per accidents de vehicles i màquines 


• Atropellaments per màquines o vehicles 


• Atrapaments i atrapaments per màquines 


• Explosions 


• Talls i cops 


• Soroll 


• Vibracions 


• Projecció de partícules als ulls 


• Pols i gasos 


• Interferències amb línies elèctriques en tensió 


• Caiguda d’objectes i materials 
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• Ferides punxants als peus i les mans 


• Esquitxos de formigó als ulls 


• Dermatosi per ciment 


• Erosions i contusions en manipulació 


• Electrocucions 


• Topades i bolcades 


• Per utilització de productes bituminosos 


• Cremades 


• Radiacions de soldadures 


• Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen o produeixen electricitat a l’obra 


• Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 


• Irrupció d’aigua 


2.11.6.2. Mesures de protecció 


Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin información detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la 
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a 
combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 


2.11.6.3. Proteccions personals 


Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT). En els casos en què no existeixi Norma 
d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. Totes les peces de protecció personal o elements de protecció 
col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d’aquest. Quan per les 
circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit 
més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà 
un risc en si mateix. Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l’obra, per 
motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 


2.11.6.4. Proteccions col·lectives 


Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 


• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a 
mantenir la seva verticalitat. 


• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o 
d’una altra forma eficaç. 


• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan 
previstes. 


• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què 
puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 


• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà 
superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 


• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 


• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 


• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 
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• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols. 


2.11.6.5. Instal·lacions provisionals 


Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. El vestuari tindrà 
armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els 
plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicación necessària. 


2.11.7. Serveis assistencials 


La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic 
d’empresa propi o mancomunat. 


2.11.8. Vigilant de seguretat 


El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 


2.11.9. Comitè de seguretat i salut 


Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual 
seran les que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8. 


La seva composició serà la següent: 


• President: el cap d’obra o persona que designi 


• Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra 


• Secretari: un administratiu de l’obra 


• Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de l’obra 


NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició del comitè de seguretat i higiene. 


2.11.10. Pla de seguretat i salut 


El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. Aquest pla, amb el 
corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat 
l’obra.  


 


Les Borges Blanques,  gener 2014. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Autor del projecte 


Lluís Guasch i Fort 
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2. Plec de prescripcions tècniques particulars 


1. Condicions particulars 


1.01 Preus 


1.01.01. Composició dels preus i pressupostos. 


El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes. Es consideraran costos directes: 


a) La mà d’obra, amb els seus plus i càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l’execució de la unitat d’obra. 


b) Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que restin integrats en la unitat de que estracti o que siguin necessaris per la seva execució. 


c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents imalalties professionals. 


d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l’accionament ofuncionament de la maquinària e instal·lacions utilitzades en 
l’execució de la unitat d’obra. 


e) Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 


Es consideraran costos indirectes: 


Les despeses de instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per obrers, laboratoris, 
assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevistos. Tots aquests despeses, es xifraran en un 
percentatge dels costos directes. Amb la composició dels diferents preus unitaris i les seves corresponents amidaments s’efectuarà el Pressupost Parcial 
de cada capítol i que la suma total serà el Pressupost d’Execució Material (PEM). Aquest pressupost es veurà afectat per els despeses generals. Els 
despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l’Administració, legalment establertes, és xifraran com un percentatge de 
la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13 per 100.  


Benefici Industrial 


El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost oPreu d’Execució Material. 


Preu de Contracte 


El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, els despeses Generals i elBenefici Industrial. 


L’IVA s’aplica sobre aquesta suma però no integra el preu. 


1.01.02. Preus contradictoris. 


Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Director d’Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 
previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre la Direcció 
Facultativa i el Contractista abans de començar l’execució dels treballs i en el termini no inferior a deu dies. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en primer 
lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’ús més freqüent en la localitat. En cas dubte en el 
banc d’aplicació serà d’aplicació el Banc de Preus GISA 2003. Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 


1.01.03. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses. 


Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observación oportuna, no podrà sota cap pretext d’error o omissió 
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per l’execució de les obres (amb referència a 
facultatius). 


1.01.04. Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus. 


En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l’aplicació dels preus o de la forma d’amidar les unitats d’obra executades, 
s’entendrà al previst en primer lloc, el Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars. 


1.01.05. Revisió dels preus contractats. 


Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus. 


1.01.06. Aplec de materials 
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El Contractista està obligat a executar els aplecs de materials o aparells d’obra que la Propietat ordeni per escrit o només per desig o necessitat expressa 
d’aquesta última. Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d’aquest; de la seva vigilància i conservació serà 
responsable el Contractista. En cap cas el Contractista podrà demanar una certificació d’aplec avançada ni cap certificació a compte per compra de 
materials. Les compres prèvies van a compte del Contractista fins la seva utilització en obra. 


1.02. Obres per Administració 


Es diuen “Obres per Administració” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realització les porti directament el propietari o la Direcció 
d’Obra, bé per si o per un representat seu, o bé mitjançant un constructor. Les obres per administració es classificaran en les dues modalitats següents: 


a) Obres per administració directa. 


b) Obres per administració delegada o indirecta. 


1.02.01. Obres per administració directa. 


Es denominen “Obres per Administració directa” aquelles en les que el Propietari de l’Obra per sí mateix o mitjançant un representant seu, que pot ésser el 
propi Director de l’Obra, expressament autoritzat aquests efectes, porti directament les gestions necessàries per l’execució de l’obra, adquirint els materials, 
contractant el seu transport a l’obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessàries per que el personal i els obrers contractats 
per ell pugin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n’hi hagués, o si l’encarregat de la seva realització és només un depenent del propietari, ja 
sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que si reuneix en sí, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista. 


1.02.02. Obres per administració delegat o indirecta. 


Es considera “Obra per administració delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor per què aquesta, per compte d’aquell i com delegat 
seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. Són, per tant, característiques peculiars de les “Obres per Administració delegat o 
indirecta” les següents: 


a) Per part del Propietari, l’obligació d’abonat directament o mitjançant del Constructor, totes les despeses inherents a la realització dels treballs 
convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per sí mateix o mitjançant el Director en la seva representació, l’ordre i la marxa dels 
treballs, a l’elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri necessaris per regular la 
realització dels treballs convenients. 


b) Per part del Contractista, l’obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris 
i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l’execució dels treballs, pel que percebrà per això del Propietari un tant per cent 
(%) prefixat sobre l’import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 


1.02.03. Liquidació d’obres per administració. 


Per la liquidació dels treballs que s’executen per administració delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi s’estableixin a les “Condicions particulars 
d’índole econòmic” vigents en l’obra; a falta d’elles, els comptes d’administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la que 
s’haurà d’acompanyar i agrupats en l’ordre que s’expressen, els documents següents tots ells conformats per la Direcció d’Obra. 


a) Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el dipòsit o la col·locació de dits materials en l’obra. 


b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l’establert en la legislació vigent, especificant el nombre d’hores treballades en l’obra pels operaris de 
cada ofici i la seva categoria, acompanyada a dites nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d’equip, oficials i ajudants de cada 
ofici, manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l’obra durant el termini de temps a que corresponguin les 
nòmines que es presentin. 


c) Les factures originals dels transports de materials posats en l’obra o de retirada de runes. 


d) Els rebuts de llicència, impostos i a més a més càrregues inherents a l’obra que hagin pagat o en la qual la gestió hagi intervingut el Constructor, ja que 
el seu abonament és sempre a compte del propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la qual la gestió o pagament hagi 
intervingut el Constructor s’aplicarà, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els 
mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d’accidents, les despeses Generals que el Constructor origini als treballs per administració que realitzi i el 
Benefici Industrial del mateix. 


1.02.04. Abonament al contractista dels comptes 


d’administració delegat. 


Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administració delegats els realitzarà el Propietari mensualment segons les parts de 
treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegació representant. Independentment, el Director d’Obra redactarà, amb igual periodicitat, 
l’amidament de l’obra realitzada, valorant-li d’acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat 
de que s’hagués pactat el contrari contractualment. 
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1.02.05. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment 


dels obrers. 


Si de les parts mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista- Director, aquest adverteixin que els rendiments de la mà 
d’obra, en totes o en algunes de les unitats d’obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalmente admesos per unitats d’obra 
iguals o similars, ho notificarà per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessàries per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada pel Director. Si feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per ressarcir-se de la diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que per als conceptes abans expressats correspondria 
abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament han d’efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambdós parts a un acord en compte 
en quant els rendiments de la mà d’obra, es sotmetrà el cas a arbitratge. 


1.02.06. Responsabilitat del constructor. 


En els treballs d’ “Obres per Administració delegada”, el Constructor només serà responsable dels efectes constructius que pugin tenir els treballs o unitats 
per l’execució i també dels accidents o perjudicis que pugin sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries que en 
les disposicions legals vigents s’estableixen. En canvi, no serà responsable del mal resultat que pugin donar els materials i aparells elegits amb 
arranjament a les normes establertes a l’esmentat article. En virtut de l’anteriorment consignat, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els 
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el parágrafo anterior. 


1.03. Abonament de les obres 


Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del preu unitari invariable estipulat per endavant per cada una d’elles. 
S’abonarà al Contractista l’import de les unitats compreses en els treballs executats i ultimats d’acord i subjecció als documents que constitueixen el 
Projecte, les que serveixen de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 


1.03.01. Relació valorades i certificacions 


Al final de cada més i dins dels 10 dies hàbils anteriors en finalitzar el més, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant el 
mes previst. L’executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direcció Facultativa de la qual valorarà aplicant el resultat de 
l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada 
una d’elles, tenint present a més a més l’establert en el present “Plec General de Condicions econòmiques” respecte a millorar o substituir el material i les 
obres accessòries i especials, etc. Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, facilitarà a la Direcció 
Facultativa les dades corresponents de la relació valorada incloent si 


s’escau fotografies i desglossament dels amidaments, acompanyades d’una nota d’enviament, l’objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de 
la data del rebut de l’esmentada nota, pugui el Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents al seu rebut, el Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del 
Contractista, si n’hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolució 
del Director en la forma previnguda en els “Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”. Prenent com a base la relació valorada indicada en el 
paràgraf anterior, expedirà el Director la certificacions de les obres executades. El material aplegat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del 
Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del 
tant per cent del contracte. Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període a que es refereix, i tindran el caràcter de document i 
lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. Les relacions valorades contindran només l’obra executada en el termini a que la valoració es refereix. En el cas de 
que el Director l’exigeixi, les certificacions s’estendran a l’origen. En cas d’executar-se certificació per avançat i que aquesta finalment no s’executi, es 
certificarà negatiu fins assolir l’amidament real certificat. 


1.03.02. Millores d’obres lliurament executades. 


Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Director, emprarà materials de la més acurada preparació o més grans que les indicades en el Projecte o 
substituint-se una classe de fàbrica amb una altra que tingués assignat un preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en 
general, introdueixi en aquest i sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindrà dret, tot i així, més que a 
l’abonament de el que li pogués correspondre en el cas de que hagués construït l’obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 


1.03.03. Abonament de treballs pressupostats amb partida 


alçada. 


L’abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s’efectuarà d’acord amb un preu establert i en el mes en que aquest s’hagi executat. 
Pagaments Els pagaments s’efectuaran les oficines de la Propietat en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà precisament al de les 
certificacions d’obra conformades pel Director d’Obra, en virtut de les quals es verifiquen aquells. Abonament de treballs executats durant el termini de 
garantia. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s’hagués executat qualsevol treball, per al seu abonament es procedirà així: 


1º Si els treballs que es realitzen estiguin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin realitzat pel Contractista al seu temps degut, i 
el Director exigirà seva realització durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d’acord amb l’establert 







PROJECTE REFÓS DE L’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES – DIVISIONS INTERIORS 92


en els “Plecs Particulars” o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que regeixen en l’època de la seva 
realització; en cas contrari, s’aplicaran aquests últims. 


2º Si s’han executat treballs necessaris per a la reparació de desperfectes ocasionats per l’ús de l’obra, per haver estat aquest utilitzats durant el termini 
indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament retallats. 


3º Si s’han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció de la qualitat dels materials, res s’abonarà per ells 
al Contractista. 


1.04 Indemnitzacions mútues 


1.04.01. Import de la indemnització per retard no justificat en el 


termini d’acabament de les obres. 


La indemnització per retard en l’acabament es determinarà per contracte, en el seu defecte es fixarà en un dos per mil (2 per 1000) de l’import total dels 
treballs contractats, per cada dia natural de retorn, contats a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’obra. Les sumes resultants es descomptaran i 
retindran amb càrrec a la fiança. Demora dels pagaments Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el 
Contracte al que correspon el termini convenient, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l’abonament d’un interès de demora amb base oficial 
durant l’espai de temps del retard i sobre l’import de les esmentades certificacions. Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini de d’aquest 
termini d’un mes sense realitzar-se el pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent a les obres 
executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per 
l’acabament de l’obra contractada o adjudicada. Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte 
fonamentat en la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol·licitud indicada ha invertit en obra o en 
materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. No s’admetran millores 
d’obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractes, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments 
del Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, l’ampliació dels contractes. En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdós 
parts contractants, abans de la seva execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i 
els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats contractades. Es seguirà el mateix criteri i procediment, 
quant el Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades. 


1.05. Unitats d’obra defectuoses per acceptables 


Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, aquest determinarà el preu o partir 
d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haurà de conformar-se amb dita resolució, només en el cas en que, trobant-se dins del termini 
d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de l’esmentat termini. 


1.06. Assegurança de les obres 


El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de 
l’assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tingui per contracte els objectes assegurats. L’import abonat per la Societat Asseguradora, en el 
cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, per a què amb càrrec a ella, s’aboni l’obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi 
realitzant. El reintegrament de l’esmentada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, 
llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents públics, el Propietari podrà disposar de dit import per a tasques diferents de les de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció de l’anteriorment exposat serà motiu suficient per que el Contractista pugui resoldre el contracte, amb 
devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista 
pel sinistre i que no se l’haguessin abonat, però només en proporció equivalent al que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, 
respecte a l’import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests 


efectes pel Director. Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recabar d’aquesta la seva prèvia conformitat. 


1.07. Conservació de l’obra 


Si el Contractista, tot i la seva obligació, no se n’ocupa de la conservació de l’obra durant el termini de garantia, en el cas de que aquesta no hagi estat 
ocupat per el Propietari abans de la recepció definitiva, el Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui per que deguda a la 
vigilància, neteja i bona conservació, abonant-se tot allò per compte del contractat. Després de la recepció provisional de l’obra corre a càrrec del 
Contractista, no haurà d’haver-hi en ella més eines, estris, materials, mobles, etc., que les indispensables per la seva vigilància i neteja i per als treballs que 
calgui efectuar. 


1.08. Desviaments 


L’execució de les obres s’haurà de realitzar amb independència de l’existència dels serveis que travessen el terreny a urbanitzar. Específicament no hi 
haurà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les obres de desviament, per l’Empresa que sigui adjudicatària de l’esmentat 
desviament, en cas de que la Direcció de les Obres consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa de desviament. En qualsevol cas, l’Empresa 
contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
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1.09. Productes industrials d’ús a l’obra 


Els productes industrials d’ús a l’obra es determinaran per les seves qualitats i característiques, sense fer referència a marques, models o denominacions 
específiques. Si en els documents contractuals figurés alguna marca d’un producte industrial específic, s’entendrà que aquest esment només fa referència 
a les qualitats i característiques del producte, pel que el Contractista podrà emprar productes d’altres marques i models que reuneixin les mateixes 
condicions. 


1.10. Assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats 


d’obra 


La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant 
l’execució de les obres com després del seu acabament a efectes de recepció. En el cas de que no es determinin en el Plec de Prescripcions Tècniques ni 
existeixi disposición general a l’efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que han de reunir aquests assaigs, anàlisis i proves. També 
indicarà el laboratori per realitzar-los. Les despeses originades per aquests conceptes aniran a càrrec de la partida pressupostària previ justificació de la 
mateixa. L’import d’aquestes despeses tindrà caràcter d’execució material, sent d’aplicació l’augment de contracte i la baixa de la licitació, si n’hi hagués. 
L’Administració contractant podrà exigir al Contractista els comprovants d’haver abonat les despeses a que fa referència el present apartat, i podrà retenir-li 
de les certificacions, liquidación o fiances les quantitats impagades fins que s’acrediti el seu abonament. En el supòsit de que en el contracte s’indiqui que 
les despeses d’assaig i control de qualitat les contracta l’Administració contractant , es suposarà que aquestes no estan incloses a l’oferta del Contractista. 


 


LES BORGES BLANQUES, DESEMBRE DE 2017. 
L’ARQUITECTE 


 


 


 


 


 


Lluís Guasch i Fort 
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AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 


PROJECTE REFÓS D’ARXIU COMARCAL DE LES GARRIGUES 


MEMÒRIA DE SUBMINISTRAMENT D’ARXIVADORS COMPACTES 


 


Promotor 


Ajuntament de Les Borges Blanques 


CIF P2507000D 


C/ del Carme, 21 


25400, Les Borges Blanques (Lleida) 


Redactor del projecte 


Lluís Guasch Fort,  arquitecte col·legiat número 11.395/6 


CIF 40859867E 


C/Uregll, 40 


25243 el Palau d’Anglesola 


 


Objecte de la present memòria. 


 L’objecte de la present  memòria és establir les característiques dels elements de mobiliari a adquirir amb 
independència de l’obra civil, per executar les previsions de funcionalitat de l’arxiu projectat. 


Atesa l’especificitat de la comanda i l’especialització de les empreses fabricants i subministradores, la 
present memòria es planteja com una actuació administrativa i de contractació independent tant de la 
construcció de l’edifici com de l’adquisició de mobiliari convencional. 


Descripció funcional dels elements descrits a la present memòria. 


S’estableix com a actuació previst l’equipament dels quatre dipòsits principals de l’arxiu, identificats amb 
els números 21, 22, 23  24  I 29 al plànol C17 de planta general. 


Es tracta dels dipòsits d’arxiu de caràcter general i els dipòsits de gran format que és l’equipament 
necessari per a que l’arxiu iniciï la seva activitat. L’arxiu  de material fotogràfic anirà essent equipat 
segons les necessitats que es revelin en el futur. 
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A continuació detallem les dades dels diferents dipòsits: 


 


identificació dipòsit  21, 22,  24  
   
armaris fixes senzills (caixes) 1  
armaris  mòbils dobles  (caixes) 14  
armaris mòbils senzills de tancament (caixes) 1  
   
ample dels armaris fixes senzills (caixes) 0,425 m 
ample dels armaris  mòbils dobles  (caixes) 0,8 m 
ample dels armaris mòbils senzills de tancament (caixes) 0,525 m 
   
Alçada dels armaris  2,75 m mínim 
Longitud dels armaris  7,3 m  
Longitud de la instal·lació 1752  
Capacitat de caixes d'arxiu de mesures 390x11x275 mm 6371  
   
Alçada útil entre prestatges 0,15 a 0,45 m 
nombre de prestatges en alçada (caixes) 6  
Els prestatges són graduables cada 25 mm 
Pes propi de la instal·lació 15.000 kg (indicativament) 
Pes total de la instl·lació (Q=40 kg/m aprox) 79.500 kg (indicativament) 
Sobrecàrrega m² 860 kg (indicativament) 
Càrrega per metre lineal de rail 1.300 kg   
Càrrega per roda 475 kg (indicativament) 
Càrrega admisible (kgs/prestatge) 150 kg mínim 
Superfície ocupada 88,70 m² 
Volum total 243,91 m³ 
Nombre de rails 5  
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identificació dipòsit  23  
   
   
   
armaris fixes senzills (llibres) 1  
armaris  mòbils dobles  (caixes) 18  
armaris mòbils senzills de tancament (caixes) 1  
   
ample dels armaris fixes senzills (llibres) 0,325 m 
ample dels armaris  mòbils dobles  (llibres) 0,6 m 
ample dels armaris  mòbils dobles  (cartells) 0,8 m 
ample dels armaris  mòbils dobles  (caixes) 0,8 m 
ample dels armaris mòbils senzills de tancament (caixes) 0,525 m 
   
Alçada dels armaris  2,75 m mínim 
Longitud dels armaris  7,3 m  
Longitud de la instal·lació 1971 m 
Capacitat de caixes d'arxiu de mesures 390x11x275 mm 7857  
   
Alçada útil entre prestatges 0,15 a 0,45 m 
nombre de prestatges en alçada (llibres) 8  
nombre de prestatges en alçada (cartells) 15  
nombre de prestatges en alçada (caixes) 6  
Els prestatges són graduables cada 25 mm 
Pes propi de la instal·lació 16.875 kg (indicativament) 
Pes total de la instl·lació (Q=40 kg/m aprox) 89.438 kg (indicativament) 
Sobrecàrrega m² 860 kg (indicativament) 
Càrrega per metre lineal de rail 1.300 kg   
Càrrega per roda 475 kg (indicativament) 
Càrrega admisible (kgs/prestatge) 150 kg mínim 
Superfície ocupada 14388,30 m² 
Volum total 39567,83 m³ 
Nombre de rails 5  


 
Aquesta definició queda detallada  gràficament al plànol “C-17” del projecte executiu parcial corresponent 
i a les fitxes annexes. 
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Descripció tècnica dels elements descrits a la present memòria. 
 


Concepte de sistema integrat de prestatgeries per a l’arxiu de documentació 


El sistema és format per  els rails integrats al paviment (que es preveuen i es pressuposten a la contracta 
d’edificació) i les unitats desplaçables de prestatgeria. Amb caràcter general el sistema a proposar en 
execució de la present contracta i cadascun del seus elements s’han d’adaptar a les característiques dels 
rails ja col·locats a l’edifici. 


Elements que componen les unitats desplaçables. 


Sistema de desplaçament i de guiat: El sistema de guiat s’adaptarà al número de rails existents, del 
quals dos seran rails guies garantint el guiat en funció de la llargada de l’element desplaçable (7,30 m) 
per evitar descarrilaments i facilitar el moviment del grup d’armaris amb el mínim fregament possible. I 
tres rails complementaris de sustentació. 


Sistema de sustentació de les unitats desplaçables: la part inferior autoportant ha d’assegurar la 
rigidesa del conjunt en totes les direccions. Aquests components “carros” han d'estar fets amb materials i 
disseny que els doti de suficient resistència i d'indeformabilitat a la carrega, tant a flexocompressió en 
l’estructura principal com a torsions laterals per efecte dels desplaçament. Al mateix temps, han 
d’adaptar-se a les seves variacions i han de transmetre esforços uniformes. Els frontals dels carros 
hauran d'anar equipats amb topalls de goma per a suavitzar el cop en l’encontre entre els diferents 
elements en la seva operació. . 


Sistema de tracció: La solució de rodament partirà del principi de la transmissió homogènia de la càrrega 
de cada unitat mòbil als rails en tots els supòsits de sol·licitació de càrrega i per tant la memòria tècnica 
de l’oferta descriurà els mecanismes i les solucions proposades.  


El moviment deis armaris s’aconseguirà a través de l'accionament d'un volant situat a la part frontal de 
cadascun dels armaris. L'accionament o tracció que controlarà el sistema per al desplaçament del carro 
sobre els carrils serà mecànic. El tipus d’accionament serà preferiblement de triple reducció. 


La tracció  assegurarà una transmissió eficient de l’impuls per traslladar l’esforç a les rodes motrius 
proporcionat pel treball adient de la persona que el manipuli, i s’efectuarà sobre les suficients rodes 
motrius per assegurar un desplaçament paral·lel a la direcció dels rails sense esbiaixaments ni 
descarrilaments. Per evitar possibles averies provocades per brutícia o altres elements que puguin caure 
a terra, s’evitarà la utilització de mecanismes de tracció (com ara cadenes) situades al pla de terra. 


Sistema de composició dels armaris. 


Els armaris compactes han d'estar composats per mòduls de prestatgeries, muntades sobre els elements 
mòbils de sustentació. Ens cas de necessitat han de ser totalment desmuntables i traslladables sense 
sofrir el dany de cap component. 


Cada equip d'armaris formarà un bloc completament tancat amb els armaris inicial i final dotats de laterals 
metàl·lics o armaris tancats amb portes  Considerant cada fila d’armaris, els armaris intermitjos estaran 
oberts  per les dues bandes i els armaris de tancament hauran de tenir panells frontals i posteriors. 


Element de tancament lateral de les prestatgeries: Tant els armaris compactes mòbils com les 
prestatgeries han de ser de xapa d’un gruix mínim de 1 mm d'acer laminat en fred, de baix contingut en 
carboni, sense aliatge, per embotició i conformació en fred segons UNE-36086-91 i EN 10130. Com a 
acabat la planxa serà sotmesa a desengreixant fosfatat, passivat, pintada pel sistema electrostàtic d'un 
color, entre diversos colors a triar, i polimeritzada en un forn d'assecat a alta temperatura (hom admetrà 
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una altra composició de material que garanteixi equivalent capacitat mecànica i durabilitat enfront de la 
corrosió). 


Els conjunts es disposaran de manera que un cop tancats formin un recinte clos . A tal efecte el sistema 
assegurarà la perfecta conjunció entre cada unitat mòbil mitjançant junts de goma elàstica. El conjunt 
disposarà d’elements de ventilació i visors a una alçada de 1,60 m aproximadament.  


Disposició de les prestatgeries 


Basada en el sistema de composició dels armaris ja descrit se sistematitzarà a partir d’un conjunt 
d’elements estructurals  metàl·lics sòlidament ancorats als carros (també amb un mecanisme 
desmuntable) sobre els que es recolzin els prestatges intermitjos (encaixats per permetre la mobilitat en 
alçada dels elements, mitjançant mecanisme modular), i rígidament collat al prestatge de sostre.  Aquest 
sistema ha d’incorporar també els elements de rigidització contra la deformació en tots els sentits de 
l’espai. 


El sistema de sustentació integrarà un mecanisme de fixació dels prestatges intermitjos de forma que les 
alçades dels prestatges es puguin graduar cada 25 mm. independentment a cadascun dels diferents 
mòduls que formen l’armari. 


Prestatges 


Els prestatges han de ser de xapa d’un gruix mínim de 0,8 mm d'acer laminat en fred, de baix contingut 
en carboni, sense aliatge, per embotició i conformació en fred segons UNE-36086-91 i EN 10130. Com a 
acabat la planxa serà sotmesa a desengreixant fosfatat, passivat, pintada pel sistema electrostàtic d'un 
color, entre diversos colors a triar, i polimeritzada en un forn d'assecat a alta temperatura. (hom admetrà 
una altra composició de material que garanteixi equivalent capacitat mecànica i durabilitat enfront de la 
corrosió). El plegat de la peça incorporarà reforç longitudinal amb perfil  addicional que pot ser tipus 
omega fabricat en acer laminat en fred, como a mínim de 0,8 mm d’espessor, i soldat a la cara inferior del 
prestatge o una altra solució equivalent. 


Criteri de pressupost 


Atesa la coherència requerida al conjunt dels elements de cadascun dels dipòsits es  proposa un preu 
global dels mateixos i per tant no es desglossa en elements unitaris. 


Arxivadors de plànols. 


Hom preveu elements mobles formats per calaixeres de 10 calaixos de xapa metàl·lica pintada a l’epoxi 
amb guies equipades per rodaments de boles i frenada automàtica al final de recorregut.  Nansa frontal i 
porta-etiquetes. Càrrega mínima admissible 25 Kg per calaix. Tipus TISSA HM 100 sense obligatorietat 
de marca. 


La situació al dipòsit 29 és de simple disposició sense instal·lació. 
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Pressupost 


subministrament i instal·lació que compren el muntatge i les 
comprovacions pertinents de UNITAT D'EQUIPAMENT DE 
DIPOSIT D'ARXIU   incloent 16 armaris segons les 
especificacions de la present memòria i les altres condicions 
del PLEC (diposits 21, 22 0 24)    
 60.500,00 € 3 181.500,00 € 
    


subministrament i instal·lació que compren el muntatge i les 
comprovacions pertinents de UNITAT D'EQUIPAMENT DE 
DIPOSIT D'ARXIU   incloent 18 armaris segons les 
especificacions de la present memòria i les altres condicions 
del PLEC (diposit 23) 64.533,33 € 1 64.533,33 € 
    


A4 Arxiu horitzontal de 10 calaixos, amb xapa metàl.lica 
pintat amb pintura epoxy, guies equipades amb rodaments 
de boles i fre mecànic al final de les guies, pany amb clau a 
cada mòdul de calaixos. Format A0+ , mides totals 
1410x970x970 mm 1.245,00 € 10 12.450,00 € 
    
total   258.483,33 € 
impost sobre el valor afegit  0,21 54.281,50 € 
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA   312.764,83 € 
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desglosat     
DIPOSIT 21 (IVA inclòs)   73.205,00 € 
DIPOSIT 22 (IVA inclòs)   73.205,00 € 
DIPOSIT 23 (IVA inclòs)   78.085,33 € 
DIPOSIT 24 (IVA inclòs)   73.205,00 € 
DIPOSIT 29 (IVA inclòs)   15.064,50 € 
    
   312.764,83 € 


 


Importa per tant la contractació de l’equipament dels quatre depòsits generals de l’arxiu comarcal de les 
Garrigues TRES CENTS DOTZE  MIL  SET CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-
TRES. 


Les Borges Blanques, desembre de 2017. 


L’arquitecte  


 


 


 


Lluís Guasch Fort 
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