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DD.DADES GENERALS 
 
DD.DADES GENERALS 
 
DD1. Contingut de l’encàrrec 
 
Abast de la intervenció:  
L’adjudicació fa referència al Contracte de servei tècnic integral de redacció, direcció i seguiment del Projecte Bàsic i 
Executiu per a la Construcció de 2 ascensors de connexió del Barri Pavelló amb Carrer Fonderia a Ribes de Freser. La data 
d’adjudicació del contracte és el 30 de gener de 2015. 
 
Abast de la documentació: 
En aquest document es presenta la redacció del projecte, en fase d'EXECUTIU i s’inclourà tota la documentació  necessària 
per definir les característiques formals, compositives i constructives de l'actuació, així com les seves prestacions mitjançant 
l’adopció i justificació de solucions, a més dels projectes específics que calguin en aquesta fase. 
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Agents del projecte 
 

 

Projecte:  EXECUTIU 

Títol del projecte: 
Construcció de 2 ascensors de connexió del Barri Pavelló amb Carrer Fonderia a Ribes de Freser 

Emplaçament:  
Àrea compresa pel Barri del Pavelló i Carrer Fonderia, delimitada per Passeig de Taga, Carerr de Girona i 
Carrer de Fontalba 
 

Clau: P-1197 

 
 

Promotor/s: 
Promotor AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER NIF P-1715400-F 

Adreça Plaça de l'Ajuntament, 3    

Municipi Ribes de Freser Codi Postal 17534 

 
 
 

Projectista/es: 
 

Empresa 
 

FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP. 
 

NIF 
 

B-63099501 
 

Arquitecte 
 
 

 
Salvador Boada Xairó 

 

NIF 
77628411-F 

 

Col·legiat 
55006/1 

Correu electrònic salvaboada@xairo.cat Telèfon 93 7787063 

Adreça Carrer Cebrià Montserrat núm. 64 

Municipi Olesa de Montserrat Codi Postal 08640 

 
 
 
 

 Tècnics col·laboradors: 

 
Càlcul d’estructura: 

 

Calculista 
 

Angel Obiol Sánchez 
 

NIF 
 

38549392-N 

Adreça Carrer dels Països Catalans  núm. 8 

Municipi Sant Just Desvern Codi Postal 08960 

 

Càlcul d’instal·lacions: 
 

Empresa 
 

BARNY ENGINYERIA, SL. 
 

 
 

 

Responsable Víctor Barnés Sabaté   

Correu electrònic victorbarnes@barnyeng.cat Telèfon 93 414 18 20  

Adreça Carrer Rector Ubach  núm.  48 – 1er 2a 

Municipi Barcelona Codi Postal 08021 
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 Altres tècnics o empreses col·laboradores: 

 
Estudi de seguretat i salut: 

 

Empresa 
 

FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP. 
 

NIF 
 

B-63099501 

Responsable Salvador Boada Xairó NIF 77628411-F 

Correu electrònic salvaboada@xairo.cat Telèfon 93 7787063 

Adreça Carrer Cebrià Montserrat  núm. 64 

Municipi Olesa de Montserrat Codi Postal 08640 

 
 Estudi  de Gestió de Residus: 

 

Empresa 
 

FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP. 
 

NIF 
 

B-63099501 

Responsable Salvador Boada Xairó NIF 77628411-F 

Correu electrònic salvaboada@xairo.cat Telèfon 93 7787063 

Adreça Carrer Cebrià Montserrat  núm. 64 

Municipi Olesa de Montserrat Codi Postal 08640 

 
Pla de Control de Qualitat 

 

Empresa 
 

FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP. 
 

NIF 
 

B-63099501 

Responsable Salvador Boada Xairó NIF 77628411-F 

Correu electrònic salvaboada@xairo.cat Telèfon 93 7787063 

Adreça Carrer Cebrià Montserrat  núm. 64 

Municipi Olesa de Montserrat Codi Postal 08640 

 
 Instruccions d’ús i manteniment: 

 

Empresa 
 

FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP. 
 

NIF 
 

B-63099501 

Responsable Salvador Boada Xairó NIF 77628411-F 

Correu electrònic salvaboada@xairo.cat Telèfon 93 7787063 

Adreça Carrer Cebrià Montserrat  núm. 64 

Municipi Olesa de Montserrat Codi Postal 08640 

 
 Estudi Geotècnic: 

 

Empresa 
 

GEOINFORMES 
 

NIF 
 

- 

Responsable Josep Mª Costa Mercadal NIF - 

Correu electrònic geoinformes@terra.es Telèfon 93 7787063 

Adreça Plaça Sant Eudald  núm. 5 - 1er - 1a 

Municipi Ripoll Codi Postal 17500 
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Referents a la contractació de subministraments i serveis 
 

Projecte: 

  Títoldel projecte: Construcció de 2 ascensors de connexió del Barri Pavelló amb Carrer Fonderia a 
Ribes de Freser 

  Emplaçament: Àrea compresa pel Barri del Pavelló i Carrer Fonderia, delimitada per Passeig de 
Taga, Carerr de Girona i Carrer de Fontalba 

  Clau:  P-1197 
 
 

Sanejament: 
Localització Existent a Passeig del Taga 
Profunditat - 
Sistema separatiu / unitari Unitari (preexistent) 
Contractació escomesa No es requereix (existent) 

 
 

Aigua: 
Localització  No es requereix  
Contractació escomesa No es requereix 
Posició de comptador No es requereix 

 
 

Aigua contraincendis: 
Contractació escomesa No es requereix 

 
 

Electricitat: 
Potència a contractar 20,70 kW  
Potència de càlcul 20,70 kW 
Posició connexió de servei Línia elèctrica existent zona ascensor 2 (costat pavelló) 
Contractació escomesa Si 

 
 

Combustible: 
Gas  
Contractació escomesa No es requereix (no hi ha consum) 

Gas-oil  
Contractació escomesa No es requereix (no hi ha consum) 

 

Seguretat de les persones 
 

 
El projecte de Construcció de 2 ascensors de connexió del Barri Pavelló amb Carrer Fonderia a Ribes de 

Freser  
del municipi de 17534 Ribes de Freser 
redactat per FRANCESC XAIRÓ I ASSOCIATS, SLP. 

Salvador Boada Xairó 
 
 

Compleix els aspectes bàsics, en relació a la seguretat de les persones, següents: 
 

Baranes 
 
• Els ampits no permeten el pas de persones a través d’ells.   
• No són escalables i en aquest sentit no disposen de barrots horitzontals, ni elements 

sobresortints que puguin fer de punts de recolzament, entre els 0,20 i els 0,70 metres 
d'alçada. 

• L’alçada mínima de les baranes, mesurada des de qualsevol pla accessible als usuaris no és 
inferior a 90 cm en el cas de desnivells de 0,55 a 6,00 metres, i de 110 cm en el cas de 
desnivells superiors a 6,00 metres. 

• Per sota dels 90 o 110 cm, segons el cas, no hi ha cap forat que pugui ser travessat per una 
esfera de 10 cm de diàmetre. 

• El passamà de les baranes compleix el que especifica la normativa sobre minusvàlids. 
• Les baranes amb barrots verticals tenen una separació entre ells no superior a 10 cm. 
• Les baranes seran estables, rígides i estaran fortament fixades. 
 
Desnivells en l'itinerari 
 
• Al llarg de l'itinerari no hi haurà cap escala ni graó aïllat. 
• El desnivell sobtat d'un itinerari adaptat no serà superior a 2 cm, s'arrodonirà o bé 

s'aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º. 
 

Paviments 
 
• El paviment serà dur, no lliscant, sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 

 
Ascensors 
 
• Les dimensions mínimes de la cabina d'un ascensor amb portes enfrontades en el sentit 

d'accés seran de 1,10 x 1,40 metres. 
• Les portes tindran una amplada mínima lliure de pas de 0,80 metres i seran d'obertura 

automàtica. 
• La cabina disposarà de passamans interiors, a una alçada de 0,90 - 0,95 m i d'una secció igual 

o equivalent a un tub de 3 -5 cm de diàmetre, separat 4 cm respecte el parament. 
• La cabina disposarà de botoneres a una alçada de 1,00 - 1,40 m respecte el terra, amb 

numeració en braille o en relleu. 
 
 

Salvador Boada  
 Arquitecte        Juny de 2015 
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MD.MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD.MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD1. Objecte del projecte 
 
L’objecte d'aquest document és la redacció del Projecte Executiu per a la Construcció de 2 ascensors de 
connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia, a Ribes de Freser. 
 
Amb aquest, es pretén definir els aspectes funcionals, formals, constructius, energètics i mediambinetals de 
l'actuació, per a un futur ús com a espai viàri públic. 

 
MD2. Antecedents 
 
MD2.1 Requisits normatius 
 
El projecte s’adequa al marc legal que li és d’aplicació: 
 

- Normativa urbanística vigent: Pla d'Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Vall de Ribes, publicat 
en data 17 de setembre de 2010, així com les posteriors modificacions. 

 
- Els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta de normativa 

tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i local que li pertoquen, amb especial atenció a la Normativa 
d'accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995). 

 
MD2.2 Requisits derivats de l’encàrrec 
 
El projecte serà coherent amb les directrius i indicacions donades per part del Promotor de l'actuació, 
representat pels Serveis tècnics de l'Ajuntament de Ribes de Freser.  
 
 
MD2.3 Condicions de l’eplaçament i de l’entorn físic 
 
Dades de l’entorn: 
 
L'actuació objecte d'aquest projecte s'ubica al municipi de Ribes de Freser, a l'àrea compresa entre el Passeig 
del Taga, el carrer de Girona i el carrer de Fontalba. 
 
La zona d'intervenció es troba pròxima al riu El Freser i al cremallera de Núria, els quals, ambdós, discorren al 
llarg del municipi i el divideixen longitudinalment. Aquesta àrea, presenta un fort pendent transversal, al estar 
situada a la vessant de la muntanya. 
 
Es tracta d'una àrea preeminentment composta per zones verdes i passeigs, així com equipaments esportius 
(Pavelló), que delimita el nucli antic del municipi respecte la zona del barri del pavelló, composta 
principalment per blocs d'habitatges aïllats construïts a principis dels anys 70 del s. XX. 
 
L'àrea d'intervenció compta amb la presència d'infraestructures de transport (via del cremallera de Núria), així 
com infraestructures de serveis (línia elèctrica aèria i torres existents). 
 

En el cas de la via del cremallera, l'actuació seguirà les indicacions de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya en quant a les condicions tècniques a complir en els elements i processos de construcció que 
l'afectin a l'àmbit de l'entorn de la via. 
 
Previ a l'execució de l'obra, caldrà que el Promotor frmalitzi amb FGC un expedient de servitud en zona de 
domini públic i de protecció segons llei ferroviària 4/2006 de 31 de març i en requerirà l'autorització de FGC. 
 
Així mateix, FGC haurà d'autoritzar el Pla d'obra, el Pla de Seguretat, els Annexes corresponents, així com els 
horaris i calendaris dels treballs que afectin l'entorn de la via. 
 
S'adjunta com a annex d'aquesta memòria una memòria específica d'afectació al Cremallera, on es detallen 
els principals aspectes i mesures de protecció de la intervenció envers la infraestructura existent del 
Cremallera. 
 
Per altra banda, en el cas de la línia elèctrica existent, es tramita amb la Cia Elèctrica el soterrament del tram 
aèri existent a la zona d'actuació i la retirada de les dues torres elèctriques existents, l’una propera a la 
cantonada nord del pavelló, i l’altre a tocar del Passeig del Taga, sobre el talús que delimita amb el cremallera. 
 

 
Imatge aèria general de Ribes de Freser 

 

 
Imatge aèria zona intervenció 

Zona intervenció 
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Dades de l'àrea d'intervenció: 
 
L'àrea d'intervenció es divideix en dos sub-àmbits: 

• L'àmbit 1, que comprèn la zona de l'ascensor i passera núm. 1, amb una superfície aproximada de 
39,31 m². 

• L'àmbit 2, que comprèn la zona d'ascensor i passera núm. 2, així com camins peatonals de connexió 
amb les zones de blocs d'habitatges, amb una superfície aproximada de 487,50 m². 

 

 
 
Així mateix, i com a annex a làmbit 1, es planteja l'adequació de la vorera del Passeig del Taga, en el seu tram 
comprès entre l'ascensor 1 i el carrer de la Fonderia, amb una superfície aproximada de 85,65 m². 
 
Els ascensors i passeres s'ubiquen suficientment separats dels edificis residencials i d'equipament existents, 
de manera que no es generen interferències amb aquests. 
 
En el cas específic de l'ascensor i passera núm. 2, la ubicació i traçat d'aquesta respecta l'àrea de reserva 
d'ampliació de l'equipament del pavelló i, per tant, discorre al voltant d'aquesta sense interferir-hi. 
 
En el cas de l'ascensor núm. 1, aquest es separa una distància de 5,00 metres, en el punt més desfavorable, 
respecte l'edifici veí més pròxim, a fi i efecte de minimitzar les possibles molèsties que l'ús de l'ascensor 
pogués ocasionar a aquests veïns. 
 
La topografia de l'àrea d'intervenció, pel seu propi caràcter de zona verda, passeigs i talusos, és molt variada, 
tot i que en general presenta una topografia amb força pendent, ja que es tracta d'una vessant de la 
muntanya. 
 
 

 
Vista de la zona d'implantació de l'ascensor i passera núm. 1, des del Passeig del Taga 

 

 
Vista de la zona d'implantació de l'ascensor i passera núm. 2, des de la zona verda propera al pavelló 
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Vista del traçat de la via del cremallera al seu pas en paral·lel al Passeig del Taga 

 
 
MD3. Descripció del projecte 
MD3.1 Descripció general del projecte en relació amb l’entorn i dels espais exteriors 
 
Implantació del projecte en l’entorn i configuració general: 
 
El projecte té com a objetiu final la millora de la mobilitat dels vianants entre la zona del nucli antic del 
municipi i la zona del barri del pavelló, on s'hi ubiquen una gran quantitat d'habitatges distribuïts en blocs 
aïllats construïts a principis dels anys 70 del s. XX i que actualment són ocupats per, en gran mesura, persones 
d'edat avançada. 
 
Al tractar-se d'una zona de fort desnivell, amb una diferència de cota d'aproximadament 32 metres entre el 
nivell de la Plaça del Mercat - Carrer Fonderia i el Carrer de Fontalba, la mobilitat de vianants, en especial en 
sentit ascendent, resulta feixuga i, en certs casos, impossibilita l'accés de veïns amb mobilitat reduïda i/o edat 
avançada l'accés al centre del poble. 
 

 
 

Per tal de resoldre i millorar aquesta problemàtica, la qual trascendeix l'aspecte merament urbanístic i arriba 
a tenir afectacions socials, es planteja la instal·lació de dos ascensors urbans, els quals salven, de forma 
mecànica, aproximadament el 70% del desnivell existent entre els dos punts més desfavorables de la zona 
considerada. Aproximadament el 20% del desnivell restant es resol amb passeres i camins que es 
desenvolupen, segons el cas, amb pendents que van del 3,5% al 8% i trams de 10 metres de longitud. Per altra 
banda, el 10% de desnivell restant està compost per vials o zones consolidades i, per tant, no s'hi actua 
directament. 
 
Els dos ascensors van directament vinculats a dues passeres elevades que permeten salvar els talusos, 
interferències i desnivells preexistents que no es podrien resoldre mitjançant camins adaptats a la topografia. 
 
Així doncs, l'ascensor núm. 1, que consta de 2 parades útils i 1 parada de seguretat intermitja (exigida per 
normativa), desemboca superiorment a la passera 1, la qual té una longitud aproximada de 11,50 metres i 
salva el pas de la via del cremallera, així com el talús existent entre el Passeig del Taga i el Passeig de Santa 
Caterina. aquesta passera es troba elevada deixant un gàlib lliure de 6,30 metres respecte el nivell de les vies, 
seguint els requeriments establerts per FGC. 
 
L'ascensor 2 consta de 3 parades, essent la parada inferior a nivell del Passeig de Santa Caterina, la parada 
intermitja a nivell de pavelló i la parada superior que desemboca a la passera núm. 2, la qual discorre en 
paral·lel al talús nord de la plataforma de reserva d'ampliació del pavelló, amb una longitud de 43,70 metres i 
una pendent constant del 3,7%, arribant a la cota del terreny +122,60, des d'on parteixen els diferents camins 
de connexió amb el carrer de Girona i el Carrer de Fontalba. 
 
 
Descripció de les solucions adoptades: 
 
El projecte adopta i desenvolupa en tot el seu àmbit el mateix tipus de solucions projectuals i constructives, 
amb la intenció de donar una imatge d'unitat i continuïtat a tot el conjunt d'actuació. 
 
Tal i com s'ha indicat en punts anteriors, el projecte es divideix en 2 àmbits d'actuació principals: 
 
 
Àmbit 1: 
 
Situat entre el Passeig del Taga i el Passeig de Santa Caterina, comprèn l'ascensor 1 i la passera 1 i té la 
finalitat de salvar el desnivell existent entre els dos Passeigs, alhora que es salva la infraestructura de la via del 
cremallera. 
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Planta general d'implantació de l'ascensor i passera 1 

 
L'ascensor 1 es situa separat 5,00 metres respecte la mitgera de l'edifici més proper, implantant-se girat 50º 
respecte l'alineació del carrer, de manera que es crea una petita placeta d'accés inferior que serveix per a 
resoldre i acordar la diferència de cota del carrer (+98,50 a +99,45) amb la plataforma d'accés a l'ascensor 
(+99,00). Així mateix, aquesta placeta permet que l'embarcament i desembarcament de l'ascensor en aquest 
nivell es pugui realitzar de forma folgada, sense invaïr directament la vorera del carrer. 
 
La placeta d'accés, així com la separació respecte l'edifici veí, faciliten l'aterrassament del talús de terres 
existent, mitjançant un mur de contenció d'alçada variable degut a la pendent del carrer i amb coronament 
constant a la cota +101,68, des d'on comença l'atalussament fins a la plataforma de la via del cremallera. 
 
El talús s'ajardinarà per tal que s'integri correctament al paissatge existent. 
 
L'espai de la placeta integra una zona de banc, per donar servei als usuaris de l'ascensor durant l'espera de 
l'arribada d'aquest. 
 
L'ascensor 1 es projecta amb doble embarcament a 180º (portes enfrontades) i amb una dimensió interior de 
cabina de 1,10x1,40x2,20 m, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest salva un desnivell de 
13,15 metres (cota +99,00 a 112,15) i consta de 2 parades funcionals aptes per a tots els usuaris (parada 
inferior i superior) i una parada intermitja de seguretat, exigida per normativa, únicament practicable en cas 
d'emergència. 
 
La parada superior desemboca a la passera 1, amb cota de paviment +112,15. La passera es troba girada 52º 
respecte el frontal de la caixa de l'ascensor, de manera que aquest petit gir permet crear un aixamplament 

davant l'espai de la porta de l'ascensor per, seguidament, continuar amb la passera de 1,80 metres d'amplada 
útil.  
 
La passera té una llargada, en el seu punt mig, de 11,70 metres, essent els primers 7,55 m respecte la porta de 
l'ascensor totalment plans, i els 4,15 m restants amb un 6% de pendent descensent en sentit Passeig de Santa 
Caterina, per tal de poder fer l'acord de la cota de la passera (condicionada per el gàlib inferior de seguretat 
del cremallera) amb la cota existent al passeig (+111,90). 
 
La passera es resol amb estructura metàl·lica, essent els únics recolzaments al talús del Passeig de Santa 
Caterina i a la pròpia caixa de l'ascensor. El paviment es compon a base d'un forjat col·laborant de xapa 
grecada d'acer galvanitzat i formigó armat, essent l'acabat del paviment el propi formigó colorejat, tractat 
superficialment per tal que sigui antilliscant. 
 
La passera disposa de baranes a ambdós costats. El projecte planteja que una de les baranes tingui un 
caràcter lleuger i transparent en sentit perpendicular a aquesta (tipus Br_01.A) i l'altra barana tingui un 
caràcter massís i integri la il·luminació lineal d'abalissament de la passera (tipus Br_02.A). 
 
En el cas de la passera 1, la barana massissa es planteja al costat nord-est d'aquesta, encarada als edificis 
veïns, mentres que la barana lleugera es planteja al costat sud-oest, ja que s'aboca a l'espai lliure, més obert i 
facilita una concepció més lleugera del conjunt de passera. 
 
En el cas de la passera 1, les baranes tindran una alçada de 120 cm respecte el paviment, ja que, tot i que la 
normativa exigeix que, en funció del desnivell existent, aquestes tinguin una alçada de 110 cm, Ferrocarrils de 
la Generalitat exigeix que, damunt l'àmbit de la via del cremallera, les baranes tinguin una alçada mínima de 
120 cm. 
 
La barana tipus Br_01.A (lleugera) es resol mitjançant la disposició de passamans plans verticals d'acer corten, 
de 60x8 mm de secció, separats 10 cm entre ells. Així mateix, es contempla la disposició de 2 passamans 
horitzontals interiors, de platina d'acer corten de 50x10 mm, un a 70 cm d'alçada i l'altre a 97 cm respecte el 
paviment de la passera. Els passamans verticals s'arriostraran entre ells, per tal d'evitar la deformació en 
sentit transversal, mitjançant 2 rodons d'acer corten, de diàmetre 10 mm. Aquesta barana incorporarà, a 
requeriment de FGC una malla antivandàlica, de 2,20 m d'alçada respecte el paviment, fixada a posts verticals 
formats per 2 passamans d'acer corten, de 80x8 mm i 225 cm d'alçada útil, arriostrats entre sí mitjançant per 
quatre barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre. 
 
La barana tipus Br_01.A disposarà d'un sòcol inferior de 10 cm d'alçada respecte el paviment, de xapa d'acer 
corten, de 5 mm de gruix, per a donar compliment al requeriment de seguretat de FGC. Aquest sòcol 
disposarà de talls verticals a mode de sobreixidors de dimensions 130x10 mm, separats entre si 64 cm. 
 
La barana tipus Br_02.A (massissa) es resol mitjançant safates verticals de xapa plegada d'acer corten, de 1 
mm de gruix, de 442 mm de desenvolupament, amb dos plecs, col·locades capicuades i fixades sobre perfils 
tubulars, amb un passamà superior de tub quadrat de 90x90x4 mm, obert per la part inferior i integrant la 
il·luminació lineal d'abalissament de la passera. La barana tindrà una alçada de 120 cm respecte el nivell del 
paviment. 
 
La il·luminació lineal de la barana es resoldrà amb una tira LED a tot el llarg d'aquesta. Així mateix, la correcta i 
suficient il·luminació de la passera es complementarà, en un extrem, mitjançant la lluminària permanent de la 
visera de l'ascensor i, en l'altre extrem, mitjançant el fanal existent al Passeig de Santra Caterina. 
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Àmbit 2: 
Delimitat entre el Passeig de Santa Caterina, el carrer de Girona i el carrer de Fontalba, comprèn l'ascensor 2 i 
la passera 2, així com els camins que connecten aquests elements amb els carrers colindants i les zones de 
blocs d'habitatges. 
 
 
 

 
 
 
L'ascensor 2 té el seu embarcament inferior al Passeig de Santa Caterina, lleugerament retirat de l'alineació 
actual del muret de contenció que delimita el passeig (cota +112,25), de manera que es crea un petit 
aixamplament del passeig, a mode de placeta d'accés, per tal de facilitar l'acord de cotes existents al passeig 
amb la plataforma d'accés a l'ascensor. Així mateix, aquest aixamplament permet poder disposar d'un banc 
d'espera proper a la porta d'embarcament. 
 
L'ascensor 2 es projecta amb doble embarcament a 180º (portes enfrontades) i amb una dimensió interior de 
cabina de 1,10x1,40x2,20 m, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. Aquest salva un desnivell total de 
8,85 metres (cota +112,25 a +121,10) i consta de 3 parades funcionals aptes per a tots els usuaris, essent la 
parada intermitja a la cota +118,20. 
 
La parada superior desemboca a la passera 2, amb cota de paviment +121,10. La passera es desenvolupa en 
planta seguint, aproximadament, la geometria del talús existent, així com l'alineació de l'espai de reserva 
d'ampliació del pavelló previst al POUM. La passera 2 té una amplada útil de 1,80 metres. 
 
La parada intermitja desemboca a la cota +118,20, corresponent aproximadament al nivell del pavelló 
poliesportiu proper, de manera que mitjançant l'adequació d'un camí adaptat al terreny, amb un pendent del 
3,3% s'arriba al costat del pavelló i es dóna servei a aquest equipament. La passera superior fa de visera i 
protecció d'aquesta parada intermitja.  
 
La passera té una llargada, en el seu punt mig, de 43,30 metres, essent els primers 2,90 m respecte la porta de 
l'ascensor totalment plans, i els 40,40 m restants amb un 3,7% de pendent ascensent en sentit nord-est 
(carrer Fontalba), per tal de poder fer l'acord de la cota de la passera amb la cota existent a la zona dels blocs 
d'habitatges (+122,60), des d'on parteixen els camins adaptats a la topografia del terreny. 
 

 

 
La passera 2 es resol amb estructura 
metàl·lica, recolzada puntualment sobre 
pilars d'acer laminat en forma de "V", 
separats aproximadament 6,50 metres entre 
ells. En els extrems, la passera es recolza, per 
una banda, a la pròpia estructura metàl·lica 
de la caixa d'ascensor i, per altra banda, 
sobre el propi terreny. El paviment es 
compon a base d'un forjat col·laborant de 
xapa grecada d'acer galvanitzat i formigó 
armat, essent l'acabat del paviment el propi 
formigó colorejat, tractat superficialment per 
tal que sigui antilliscant. 
 
La passera disposa de baranes a ambdós 
costats. De la mateixa manera que en el cas 
de la passera 1, el projecte planteja que una 
de les baranes tingui un caràcter lleuger i 
transparent en sentit perpendicular a 
aquesta (tipus Br_01.B) i l'altra barana tingui 
un caràcter massís i integri la il·luminació 
lineal d'abalissament de la passera (tipus 
Br_02.B). 
 
 
 

En el cas de la passera 2, la barana massissa es planteja al costat sud-est d'aquesta, encarada a la zona de 
reserva d'ampliació del pavelló, mentres que la barana lleugera es planteja al costat nord-oest, ja que s'obre a 
l'espai lliure, de cara a la vall i amb vistes sobre el nucli urbà, de manera que facilita una concepció més 
lleugera del conjunt de passera. 
 
Aquestes baranes tindran una alçada de 110 cm respecte el paviment en el cas de la barana tipus Br_01.B, ja 
que dóna a la zona de talús, on el desnivell és més important, mentres que, en el cas de la barana tipus 
Br_02.B, tot i que el desnivell és inferior als 6 metres, aquesta també tindrà una alçada de 110 cm, per tal 
d'igualar-la a l'alçada de la barana Br_01.B. 
 
La barana tipus Br_01.B (lleugera) es resol mitjançant la disposició de passamans plans verticals d'acer corten, 
de 80x8 mm de secció, separats 10 cm entre ells. Així mateix, es contempla la disposició de 2 passamans 
horitzontals interiors, de platina d'acer corten de 50x10 mm, un a 70 cm d'alçada i l'altre a 97 cm respecte el 
paviment de la passera. Els passamans verticals s'arriostraran entre ells, per tal d'evitar la deformació en 
sentit transversal, mitjançant 2 rodons d'acer corten, de diàmetre 10 mm. 
 
En aquest cas, a diferència de la barana tipus Br_01.A, la barana Br_01.B no disposarà de sòcol inferior, de 
manera que es facilitarà l'evacuació d'aigua de pluja lliurement a través del lateral de la passera. 
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La barana tipus Br_02.B (massissa) es resol mitjançant safates verticals de xapa plegada d'acer corten, de 1 
mm de gruix, de 442 mm de desenvolupament, amb dos plecs, col·locades capicuades i fixades sobre perfils 
tubulars, amb un passamà superior de tub quadrat de 90x90x4 mm, obert per la part inferior i integrant la 
il·luminació lineal d'abalissament de la passera. 
 
La il·luminació lineal de la barana es resoldrà amb una tira LED a tot el llarg d'aquesta. Així mateix, la correcta i 
suficient il·luminació de la passera es complementarà, en un extrem, mitjançant la lluminària permanent de la 
visera de l'ascensor i, en l'altre extrem, mitjançant fanal. 
 
 
Recorreguts - camins: 
 
A banda de les passeres, el projecte contempla l'adequació de camins peatonals que connectin la passera 2 
amb el carrer de Girona i zona del pavelló i amb el carrer de Fontalba i els accessos als blocs d'habitatges. 
 
En general, els camins es resolen amb paviment de formigó amb acabat texturat i colorejat, tipus Art- Arena 
de la sèrie Artevia de Lafarge o equivalent, amb vorades laterals de xapa d'acer corten de 8 mm de gruix, de 
manera que es garanteix l'adequació paissatgística d'aquests, alhora que són antilliscants. 
 
El camí de connexió entre la passera 2 i el carrer Girona es desenvolupa en paral·lel al bloc d'habitatges veí. 
aquest connecta la cota +122,60 amb la cota de carrer +124,50. Té una llargada total de 60 metres i un 
pendent general del 3%, amb un petit tram final de connexió amb el carrer del 6%. El camí té una amplada útil 
de 1,50 metres. 
 
El camí de connexió entre la passera 2 i la zona del carrer Fontalba es desenvolupa seguint el límit del talús 
natural del terreny al llarg del Passeig de Santa Caterina. Aquest té una llargada total de 73 metres, 
connectant les cotes extremes +122,60 de la passera 2 amb la +128,20 del carrer Fontalba.  
Així mateix, també es duu a terme una connexió del camí amb el carrer Fontalba al costat de l'edifici de la 
Estació Transformadora existent, mitjançant unes escales adaptades al terreny, per tal d'arribar a la cota 
+128,50. 
 
Aquest camí es resol amb trams de 10 metres de longitud i pendents del 8%, amb replans intermitjos amb 
pendent mínima del 2%, per tal de permetre l'evacuació natural de les aigües. L'amplada del camí és de 1,80 
metres. 
 
En ambdós casos, els camins s'adapten el màxim possible a la topografia existent, per tal de minimitzar els 
treballs de moviments de terres. 
 
 
Vorera Passeig del Taga: 
 
Complementàriament als àmbits d'actuació enumerats anteriorment, el projecte contempla l'adequació i 
millora del tram de vorera del Passeig del Taga comprès entre l'accés a l'ascensor 1 i el carrer de la Fonderia. 
 
Actualment la vorera existent al Passeig del taga té una amplada útil d'aproximadament 60 cm, la qual resulta 
impracticable per a cadires de rodes i dificulta en gran mesura la circulació de vianants per aquest vessant de 
carrer. 
 
El projecte preveu l'aixamplament d'aquest tram de vorera, passant a una amplada útil d'aproximadament 
290 cm, de manera que permeti sobradament el pas de cadires de rodes i el creuament de vianants en 
ambdós sentits. 

 
Per tal de poder dur a terme aquest eixamplament de vorera, i d'acord amb els Serveis Tècnics de 
l'Ajuntament, es decideix eliminar 5 places d'aparcament existents en aquest tram. 
 
El nou tram de vorera es preveu pavimentar amb panot hidràulic, disposant una vorada perimetral de peces 
de formigó gris i una rigola de 20 cm d'amplària, amb peces de morter de ciment, de color blanc, com a remat 
entre la vorada i el paviment asfàltic. Així mateix, es preveu l'execució de guals d'accés als dos garatges 
existents, així com l'execució d'escocells per a la plantació d'arbres. 
 
Aquest projecte no contempla la instal·lació de mobiliari urbà complementari (bancs, papereres, pilones, 
senyalització, etc...) en aquest tram de vorera, el qual s'instal·larà, si s'escau, a posteriori per part de 
l'Ajuntament. 
 
 
Materials i mobiliari: 
 
Paviments: 
 

• Formigó colorejat: 
S'utilitza en els paviments de les passeres, acabat polit amb helicòpter i pols de marbre, colorejat. 
 

• Formigó texturat i colorejat: 
(Art- Arena de la sèrie Artevia de Lafarge, o equivalent) 
S'empra en els camins. es tracta d'un paviment de formigó texturitzat, acabat colorejat, antilliscant i 
compacte. 
 

Revestiments: 
 

• U-glass: 
Parament de vidre translúcid utilitzat com a tancament dels frontals de la caixa d'ascensors, de 
tonalitat lleugerament verdosa. 
 

• Safates de xapa plegada d'acer corten: 
S'empra com a revestiment dels paraments laterals de la caixa d'ascensors, així com a revestiment 
d'elements verticals, en especial com a remat a la zona de murs de contenció d'ascensors. 
 

• Xapa d'acer inoxidable: 
D'acabat mate, s'utilitza com a revestiment interior de les cabines dels ascensors. 
 

• Formigó vist: 
Alguns dels trams dels murs de contenció dels ascensors es deixaran acabats vistos. 
 

Remats: 
 

• Xapa d'acer corten: 
S'empra com a remat per a delimitar superfícies de diferents materials, com poden ser els camins de 
la resta de prat existent. També s'utilitzen com a contrapetja per a la formació de graons en trams 
d'escales de paviment de formigó. 
 

• Perfils d'acer laminat: 
(UPN, LPN, T, etc...) 
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S'empren com a remats entre superfícies de diferents materials, coronaments, o per emfatitzar 
vèrtexs. 
 

Mobiliari urbà: 
 

• Bancs: 
Es preveu la formació de dos bancs folrats amb xapa d'acer corten, de geometria lineal, ubicats als 
accessos dels dos ascensors i integrats amb els murs de contenció de cada ascensor. 
 

Il·luminació: 
 

• LED lineal: 
S'empra per a la il·luminació d'abalissament i acompanyament de les passeres. Es preveu la 
instal·lació d'una tira LED, de 14,4 W/m i estanqueïtat IP65, amb 60 leds/m i un angle d'emissió de 
120º. 
 

• LED permanent: 
S'utilitza per a la il·luminació permanent de les portes i embarcaments dels ascensors, tipus LED, amb 
estanqueïtat IP65 i 20W de potència. 
 

• Fanals: 
Es planteja la disposició de fanals a la zona de camins, separats aproximadament 15 metres entre ells, 
amb lluminària tipus LED, model Badila de la casa Ros Iluminación (ref. LRA/L-75600), o equivalent, en 
bàculs de 5 m d'alçada, model BCN de la casa Ros Iluminación, o equivalent. 
 

Arbrat i vegetació: 
 

• En general, el projecte manté i respecta els elements naturals i de jardineria existents, els quals són 
força abundants i es troben en bon estat. Així mateix, es planteja vegetació arbustiva amb espècies 
adaptades a la climatologia de la zona a les zones de talussos, en especial pel que fa a la zona inferior 
de l'ascensor 1. D'altra banda, es preveu la plantació de plantes enfiladisses als talussos o terrasses 
laterals dels ascensors, per tal que aquestes creixin i es desenvolupin tamissant els murs laterals dels 
accessos als ascensors. 

 
 
MD3.2 Supressió de barreres arquitectòniques: 
 
La planificació i urbanització dels espais d'ús públic projectats s'ha efectuat de manera que, en la mesura del 
possible, resulten adaptats a les persones amb mobilitat reduïda. S'han tingut en compte les determinacions i 
els criteris bàsics establerts en la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió 
de barreres arquitectòniques 8B.A.U.; la Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de les 
persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall; el Decret 135/1995 (Codi d'accessibilitat), de 
24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991. 
 
Així mateix, tot i no ser d'obligat compliment, s'han tingut en compte, en la mesura del possible les 
indicacions de l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, d'àmbit estatal, pel qual es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats, en especial en aquells punts en que aquesta Ordre és més restrictiva (i, per tant, més favorable a 
les persones amb mobilitat reduïda) que la normativa catalana. 
 
 

Itinerari adaptat: 
 
L'itinerari de vianants és adaptat i compleix els requisits següents: 

• La seva amplada lliure és més gran de 0,90 metres, i la seva alçada lliure és superior a 2,20 metres en 
tot el seu recorregut. 

• En els canvis de direcció s'inscriu un cercle de 1,50 metres de diàmetre com a mínim en l'amplada 
lliure de pas 

• L'itinerari no inclou cap escala ni graó aïllat. 
• El pendent dels recorreguts és, en la majoria dels casos, inferior al 4%. Així mateix, part dels camins es 

desenvolupen en pendents del 6 i del 8%, per tant, no es superen els pendents màxims exigits per 
normativa. 

 
Rampes: 

• L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim.  
Pendents longitudinals:  
Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim (recomanable 10%).  
Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim (recomanable 8%).  
Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 6%).  
S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%.  
El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 
peces.  
La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m.   
A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada com a mínim.  
Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 0,20 m es disposa d'un 
element de protecció longitudinal amb una alçada de 10 cm per sobre del paviment de la rampa.  
Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que permeti d'adaptar la mà, amb una secció 
igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 
cm dels paraments verticals.  
L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa d'un nivell 
d'il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

 
Paviments: 

• Els paviments són durs, no lliscants i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces o 
material. La seva pendent transversal màxima és del 2%. 

• Els paviments de terra o sauló seran compactats al 95% del proctor Modificat. 
• Les reixes i registres es col·locaran enrasats amb el paviment. Les obertures d'aquestes reixes no 

permetran la inscripció d'un cercle major a 3 cm de diàmetre. 
 
Mobiliari urbà: 

• La situació permetrà l'existència d'una banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada per 2,10 
m d'alçada. 

• Els elements que hagin de ser accessibles naturalment estaran situats a una alçada entre 1 m i 1,40 m 
respecte el paviment. 
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MD3.3 Quadre d'àmbits i superfícies  

 
Àmbit 1: 
Placeta accés inferior 9,66 m² 

Ascensor 1 7,00 m² 

Passera 1 23,42 m² 
 
Àmbit 2: 
Placeta accés inferior 16,00 m² 

Ascensor 2 7,00 m² 

Passera 2 83,66 m² 

Camí pavelló 21,60 m² 

Camins superiors 254,90 m² 
 
Àmbit complementari: 
Vorera Passeig del Taga 85,65 m² 
 
Superfície total intervenció 508,89 m² 
 
 
MD 3.3.02 Justificació i resum del pressupost: 
 
El càlcul del cost d'urbanització i equipaments s'ha realitzat a partir dels bancs de preus de l'itec (BEDEC-
2015), d'estàndards d'acabat en urbanitzacions i parcs similars, així com de pressupostos d'industrials 
(ascensors, serralleria, etc.). 
 
En aquest sentit, el pressupost d'execució material (PEM) total de la intervenció s'estima en 262.784,08 €. 
 
 
MD3.4  Estudi geotècnic i aixecament topogràfic: 
 
S'adjunta com a annex d'aquest projecte l'Estudi Geotècnic realitzat pel geòleg Josep Mª Costa i Mercadal 
(Geoinformes) de data 20 de maig de 2015 (Exp. 12-15). 
 
Tot i que es disposa d'un aixecament topogràfic recent de la zona, la Direcció Facultativa decidirà si és 
procedent realitzar nous aixecaments topogràfics, si així fos necessari. 
El replanteig del Projecte es farà am el plànol topogràfic corregit, si s'escau, i d'acord amb la correcció del 
tancament de les estacions topogràfiques que garanteixi el bon replanteig del projecte. 
 

 
Salvador Boada 
Arquitecte 
 
            
Juny de 2015 

 



 
 
Francesc Xairó i Associats, SLP 
C/ Cebrià Montserrat, 64 - Local 4 
08640 - Olesa de Montserrat 
www.xairo.cat - oficina@xairo.cat - (+34) 937 787 063 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcció de 2 ascensors de connexió 
del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 

 
Memòria Constructiva 

 
 
 

5 de juny de 2015 

 
 
 
 
 

MC 
 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

  
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
MC 0.  Treballs previs i replanteig general 
 
MC 0.1 Treballs previs  
 
Anul·lació d'instal·lacions: 
Per tal de poder executar els ascensors i passeres previstos, el projecte contempla l'anul·lació del tram de línia 
elèctrica aèria (MT) existent entre el talús superior del Passeig de Santa Caterina i el Passeig del Taga. 
Actualment aquest tram aèri salva el desnivell entre talusos i creua la via del cremallera superiorment. El 
projecte preveu, en part, soterrar la lína elèctrica i, en part, integrar-la a la passera 1 en el seu tram per sobre 
del cremallera. 
 
S’adjunta, com a annex a aquest projecte, l’estudi tècnic i valoració dels treballs realitzat per Endesa, per a la 
retirada de línia aèria existent i soterrament de la línia, segons sol·licitud NSRMN0511192-2-RC i tipus de 
sol·licitud EOS13-EOS12. 
 
En tot cas, aquests treballs es preveuen executar a priori de l'inici dels treballs de construcció dels ascensors i 
passeres, ja que la presència de la línia elèctrica aèria impossibilita l’execució de l’ascensor 1 i passera 1 fins 
que aquesta no estigui retirada. 
 
En aquest sentit, i d’acord amb les converses mantingudes amb la Companyia elèctrica, es preveu, en primer 
lloc, l’anul·lació i desmuntatge del tram de línia aèria, podent donar subministrament als usuaris des d’un 
altre ramal de connexió, per tal de permetre el muntatge de la caixa d’ascensor 1 i la passera 1, per 
seguidament poder executar el nou traçat de línia elèctrica de MT soterrada i posar-la en servei. 
 
Previ al desmuntatge de la línia aèria de MT, i a requeriment d’Endesa, caldrà mantenir una reunió entre 
l’Ajuntament i la Companyia elèctrica, per tal d’enumerar els riscs de l’actuació i determinar la durada de les 
obres. 
 
Cal destacar que Endesa especifica en el seu estudi que en cas que mentres s’executin les obres hi hagués una 
averia en el tram subterrani de MT que quedarà sense alimentació alternativa, serà necessari instal·lar grups 
electrògens, els quals hauran d’anar a càrrec de l’Ajuntament. Es descarta, doncs, el cost de construir una 
variant provisional, ja que el seu cost és desproporcionat i implicaria una dificultat tècnica important afegida, 
degut a la presència de la infraestructura del cremallera. 
 
Enderrocs: 
Els enderrocs previstos en projecte tenen com a finalitat l'eliminació d'elements existents que afecten la 
implantació dels nous ascensors, passeres i/o camins. En aquest sentit, es preveu: 
 
- Enderroc de mur de contenció de pedra existents, d'entre 30 i 40 cm de gruix, amb compressor, a les zones 
de talusos d'ascensors, per tal de permetre generar les placetes d'accés als nivells inferiors dels ascensors i 
executar el buc d'aquests. 
 

 
 
- Enderroc i desmuntatge de dues torres elèctriques existents, compostes per entramat de perfils d'acer 
galvanitzat, sobre base de formigó, posterior a l'annul·lació de la línia elèctrica existent. 
 

  
 
- Enderroc de paviment de panot, vorada de peces de morter i subbase de formigó del tram de vorera del 
Passeig del Taga, per a posterior ampliació de vorera. 
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- Tall i posterior enderroc de tram de paviment asfàltic del Passeig del Taga, d'entre 10 i 15 cm de gruix, per a 
posterior ampliació de vorera. 
 

 
 
- Desmuntatge de tram de barana d'acer existent al Passeig de Santa Caterina, per a permetre l'accés superior 
a la passera 1. 
 

 
 
- Desmuntatge de mobiliari urbà que afecti l'àmbit d'actuació, tals com bancs, papereres, etc. 
 
Els elements enderrocats es carregaran sobre camió i es transportaran a dipòsit autoritzat o centre de 
reciclatge. En aquells casos que sigui possible la seva reutilització a la pròpia obra, aquests es seleccionaran i 
acopiaran de forma adequada fins a la seva nova posta en obra. 
 
 
MC 0.2  Replanteig general.  
El projecte es basa en un plànol topogràfic específic que serà la base del replanteig de l’obra, tant en planta 
com en les seves alçades. 
 
Caldrà tenir especial cura en assegurar el gàlib mínim (630 cm, establerts per FGC) en el creuament de la via 
del Cremallera. 
 
En la documentació gràfica adjunta s'identifiquen i es detalla la posició i cota del cablejat existent a la zona del 
cremallera (catenària, cable de suport, feeder, cable de fibra òptica, etc.), així com la situació i replanteig dels 
posts de suport d'aquest cablejat. Així mateix, en la documentació gràfica adjunta es posa en relació la 
infraestructura del cremallera amb la posició i geometria de la nova passera i ascensor 1 (veure grup de 
plànols "F"). 
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MC 1. Sustentació de l’edifici i adequació del terreny. 
  
MC 1.1 Característiques del terreny:  
Les característiques detallades del terreny s'especifiquen a l'estudi geotècnic annexe a aquest projecte, així 
com a la memòria específica d'estructura. 
 
Tot i així, es transcriuen seguidament les conclusions de l'estudi geotècnic, merament a mode de resum: 
 
- En l’àrea estudiada s’han reconegut 2 unitats geotècniques que es desenvolupen per sota de dipòsits 
antròpics de diferent gruixària. 
 
- La Unitat geotècnica 1 només es desenvolupa en el talús superior de l’àrea estudiada. Està formada per 
sorres, gravetes i graves amb matriu llim-argilosa, que constitueixen un dipòsit quaternari d’origen 
al·luvial/col·luvial. A la zona del pavelló desenvolupen fins a una profunditat de 7,68 m, fondària en què 
fossilitzen el substrat rocallós. Es correspon a un sòl de tipus SM/GM la resistència del qual va augmentant 
amb la fondària. 
 
- La Unitat geotècnica 2 es troba representada per gresos, lutites i materials vulcanoclàstics de l’Ordovicià 
superior, que constitueixen el substrat rocallós característic de l’àrea. Es troba recobert per dipòsits de reble 
antròpic a l’àrea situada entre el passeig del Taga i la via del cremallera, aflora en el talús ubicat entre la via i 
el passeig de Santa Caterina i es desenvolupa a pocs centímetres de la superfície d’aquest últim carrer 
esmentat. D’es d’un punt de vista geotècnic es correspon a una roca estratificada i diaclasada. 
 

- Es planteja la cimentació de la passera superior a la part superior de la Unitat geotècnica 1, encastant les 
sabates 1,00 m m en aquesta unitat. Les càrregues admissibles obtingudes oscil·len entre 0,88 i 1,33 Kp/cm2, 
preveient-se uns assentaments compresos entre 0,33 i 0,43 cm. 
 
- Es planteja la cimentació dels 2 ascensors i de la passera inferior a la Unitat geotècnica 2. Aquesta admet 
càrregues de l’ordre de 4,00 Kp/cm2, preveient-se uns assentaments que tendiran a ser nuls. 
 
- Les Unitats geotècniques 1 i 2 seran susceptibles de ser inestables a les parets verticals d’excavació 
realitzades per a l’emplaçament dels ascensors. Es recomana a la direcció tècnica de l’obra que adopti les 
mesures pertinents de contenció. 
 
- En aquest sentit, es preveu que l’excavació dels murs de contenció dels talusos s’executi per tall de dames 
d'aproximadament 2,5 metres d’amplada, realitzada amb retroexcavadora o martell pneumàtic, segons el cas, 
de manera que es puguin armar, encofrar i formigonar trams de mur de dimensions reduïdes, garantint en tot 
moment l’estabilitat del talús de terres. 
 
- Durant la realització de les prospeccions només s’ha identificat presència d’aigua subterrània a la base del 
dipòsit quaternari, prop del seu contacte amb el substrat rocallós, a 7,20 m de profunditat. No es pot 
descartar el desenvolupament de fluxos hídrics subsuperficials a través del dipòsit quaternari, dels rebles 
antròpics superficials i de la part superficial més fissurada i alterada del substrat rocallós, en posterioritat a 
períodes pluviomètrics intensos. 
 
- Els assajos realitzats mostren que les unitats de cimentació no són agressives per al formigó. 
 
- Els rebliments antròpics superficials i la Unitat geotècnica 1 es podran remoure amb mètodes convencionals. 
Per a la remoció de la Unitat geotècnica 2 cal preveure com a mínim l’empra d’un martell 
hidràulic/pneumàtic. 
 
- Pel que fa al risc sísmic el coeficient C de càlcul s’ha valorat en 1,03 a la zona compresa entre el passeig del 
Taga i el passeig de Santa Caterina i en 1,15 a la zona del pavelló esportiu. 
 
 
MC 1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions als edificis veïns, vials, serveis o altres elements. 
Els cossos dels ascensors i les passeres estan exemps d'afectació a qualsevol edificació.  
Sobre els habitatges existents en el Passeig del Taga, l’activitat més crítica que pot afectar a l’edificació és 
l’enderroc del mur existent i l’excavació de la plataforma d’accés a l’ascensor, no obstant, la distància de la 
zona de treballs a la propia edificació fa pensar que no ha de sorgir cap interferència .  
 
A nivell d’afectacions cal tenir especial cura amb la via i servei del Cremallera, i caldrà compaginar certes 
actuacions o treballs (especialment a la zona de creuament de la via), amb els horaris i funcionament del 
Cremalera. 
 
En aquest sentit, durant la redacció d'aquest projecte s'han tingut en compte les consideracions enumerades 
per FGC al document de "Revisió documentació avantprojecte ascensors Ribes de Freser - Explotació FGC Vall 
de Núria" del 24/03/2015, així com les converses mantingudes pels Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Ribes 
de Freser (Sra. Ariadna Asturias) i els representants de FGC. 
 
Així mateix, es tindran en compte les possibles consideracions de FGC que es puguin derivar de la revisió, per 
part seva, del present document. 
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En tot cas, el promotor (Ajuntament) haurà de formalitzar un expedient de servitud en zona de domini públic i 
de protecció segons llei ferroviària 4/2006, requerint-se l'autorització de FGC. 
 
Els treballs d'execució de l'àmbit 1 (ascensor 1 i passera 1) compliran amb els requeriments de reglamentació 
de circulació, les normes per a treballs en proximitat a la via i tenir en compte els riscos de via i infrastructures 
(s'adjunta documentació de FGC com a annex d'aquest projecte). 
 
Els treballs en aquesta zona s'hauran de desenvolupar sense afectació al servei ni subministraments del 
Cremallera, realitzant-se, en part, fora de l'horari d'explotació comercial del Cremallera (de 19:00h a 6:00h). 
 
S'estableixen les següents condicions per a donar resposta als requeriments de FGC:  
 
Alçada mínima de passera: 
S'estableix un gàlib mínim de 630 cm respecte el cap del carril de la via del Cremallera i la part inferior de la 
passera. Així mateix, es constata, mitjançant replanteig i comprovació taquimètrica que la passera no té 
afectació directa sobre el cablejat i posta existents. 
 

 
 
 
Protecció barana passera: 
Les baranes de la passera 1 tindran una alçada de 120 cm respecte el paviment d'aquesta, així mateix, 
disposaran de sòcol de 10 cm d'alçada. 
 
Desviació del conjunt d'instal·lacions, nova instal·lació i protecció: 
Es preveu la col·locació d'una protecció física del cablejat de catenària i feeder (tipus barret), així com un 
descarregador d'intèrvals connectat a via i a estructura metàl·lica de la passera i ànodes de sacrifici 
connectats a l'estructura metàl·lica de la passera i ascensor. 
 
Aquestes mesures i proteccions queden recollides en la memòria específica d'afectació al Cremallera annexa, 
així com a la documentació gràfica adjunta (veure plànols tipus "F"). 
 
 
MC 1.3 Condicionament del terreny. 
El projecte contempla l’excavació d’una porció de terreny natural (veure característiques descrites a l'estudi 
geotècnic), per construir-hi uns murs de contenció i guanyar una plataforma per els accessos als respectius 
ascensors, en els seus nivells inferiors. 
 

Tal i com s’ha apuntat en el punt 1.1 de la memòria, el projecte contempla l’excavació per talls de dames 
d'aproximadament 2,5 metres d’amplada, amb retroexcavadora o martell pneumàtic, segons el cas. 
 
Així mateix, es preveu l'excavació de la fonamentació dels murs de contenció esmentats, així com dels murs 
dels bucs d'ascensors. 
 
Es preveu, també, l'excavació de la sabata de recolzament de la passera 1 a la seva arribada superior al 
passeig de Santa Caterina. aquesta es troba lleugerament separada del cap del talús existent i no es preveuen 
afectacions directes sobre aquest. Tot i així, es prenen les mesures de seguretat necessàries per tal d'evitar 
despreniments de petites pedres o terra procedents de l'excavació de la sabata cap a la zona de la via. En 
aquest sentit, es preveu mantenir la barana metàl·lica existent durant el procés d'excavació de la sabata, 
alhora que es disposa una tanca de xapa d'acer grecada, cega, fixada a posts d'acer empotrats i formigonats a 
terra entre el cap de talús i la zona d'excavació de la sabata. 
 
En la memòria específica d'afectació al Cremallera annexa, així com a la documentació gràfica adjunta (veure 
plànols tipus "F") es detalla el procés d'excavació de la zona de murs de l'ascensor 1 (Passeig del Taga) i el 
procés d'excavació de la sabata de recolzament de la passera 1 a la seva arribada superior al Passeig de Santa 
Caterina, així com les mesures preventives previstes. 
 
 
MC 2 Sistema estructural 
El sistema estructural previst, així com les seves característiques i requeriments es descriuen de forma 
específica i en detall en la memòria d'estructura annexa. 
 
Tot i així, i a mode de resum, s'enumeren seguidament les actuacions de caire estructural a executar: 

- Execució del 1er tram d’ascensor (fins que no es supera el nivell del terreny natural) amb estructura 
de murs de formigó, que esdevenen en certes zones murs de contenció de terres.  

- A partir d’aquest primer tram d’estructura de formigó es desenvolupa la resta de caixa d’ascensor anb 
estructura metàl·lica. 

- El conjunt de passeres s’ha dissenyat amb estructura principal d’acer i sostre de xapa col·laborant 
amb acabat de formigó col·lorejat i fratassat mecànicament. 

- En el cas de la passera 1, aquesta recolza únicament als seus dos extrems, és a dir, a la pròpia 
estructura de la caixa de l'ascensor en un extrem i al terreny a l'altre extrem. 

- En el cas de la passera 2, aquesta recolza puntualment sobre pilars d'acer compostos per 2 perfils en 
forma de "V", disposats cada 6,50 m aproximadament. 

 
 
MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 
 
2.1.1 Descripció i justificació de les solucions adoptades 
 
2.1.1.1 Fonaments 
El sistema de fonaments previst, així com les seves característiques i requeriments es descriuen de forma 
específica i en detall en la memòria d'estructura annexa. 
 
2.1.1.2 Sistemes de contenció de terres 
El sistema de murs de contenció previst, així com les seves característiques i requeriments es descriuen de 
forma específica i en detall en la memòria d'estructura annexa. 
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2.2. Estructura 
 
2.2.1. Descripció de l'estructura 
La proposta de les actuacions estructurals respon als requeriments formals i funcionals del projecte i es 
planteja respectant la premisa bàsica del projecte de racionalitzar els processos constructius i als 
condicionants propis de l’edificació . 
 
El sistema estructural previst, així com les seves característiques i requeriments es descriuen de forma 
específica i en detall en la memòria d'estructura annexa. 
 
2.2.2 Resistència al foc 
 
2.2.2.1. Estabilitat al afoc exigible als elements estructurals 
Al tractar-se d’una estructura completament exterior no es requereix el compliment d'aquest paràmetre.  
 
 
MC 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 
 
MC 3.0  Aspectes generals. 
Principalment es tracta d’unes caixes d’ascensor, i unes passeres d’estructura lleugera  que connecten el 
nivell superior de la caixa d’ascensor amb la plataforma de terreny o vial a comunicar. 
 
La base de les caixes d'ascensor s’ha concebut, en  un primer tram, de formigó armat que fa de sòcol de 
l’element, i resol a la vegada la contenció de terres necessària per ubicar la caixa en el terreny natural. 
 
A partir d’aquest nivell es desenvolupa una estructura metàl·lica molt més lleugera. 
  
El tancament de la zona d’estructura metàl·lica  es planteja a la cara frontal de la caixa d'ascensor (cara porta 
nivell inferior) amb elements de vidre amb perfils en "U", tipus U-GLASS, mentres que les cares laterals i 
posterior estan cegades amb un revestiment de safates plegades d'acer corten que tanca el conjunt  
protegint-lo de la intempèrie. 
 
Part del sòcol inferior de la caixa d'ascensor, compost per murs de formigó, es revesteix igualment amb 
safates de xapa plegada d'acer corten. 
 
Les passeres volades es resolen amb estructura metàl·lica i sostre de xapa col·laborant amb acabat de formigó 
fratassat i col·lorejat. 
 
MC 3.1  Terres en contacte amb el terreny. 
L’única zona de contacte amb el terreny és  l’Accés des del  Passeig  del Taga, que es resolt amb una solera de 
formigó de 15 cm. Amb acabat seguint el paviment del mateix panot d’acera existent a la via pública. 
 
MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny. 
Tal i com s’ha esmentat en els punts anteriors , en ambdós ascensors, el primer tram es resolt format una 
caixa de formigó que va alternant la seva funció de tancament i de mur de contenció segons es va adaptant al 
terreny natural. Degut a l'alçada i característiques del terreny, aquests murs, de formigó armat, seran 
encofrats a una cara, per a revestir. 
 
MC 3.3 Façanes. 
Les 4 cares de la caixa d'ascensor es resolen mitjançant dues tipologies diferents, segons la seva ubicació: 
 

La façana frontal (costat porta accés nivell inferior) conformarà mòduls de 248x245 cm en el cas de l'ascensor 
1, i de 248x274 cm en el cas de l'ascensor 2, a base de tancament de vidre pla amb perfils en "U", tipus U-
glass o equivalent, de vidre imprès translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262 mm d'amplada, 41 mm 
d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor, col·locats en greca per a paret de tancament simple, amb perfil perimetral 
d'alumini lacat, tapajuntes amb perfileria de tancament, bandes de recolzament de poliestirè i segellat elàstic 
entre vidres. 
 

 
 

 
 
 
Aquest tancament, en combinació amb la part vidriada de les propies portes de la cabina, donarà llum a 
l’interior de la cabina durant tot el recorregut. 
 
La disposició de les peces de vidre en "greca", tal i com es mostra en el següent gràfic, es repeteix, també, per 
a les safates plegades d'acer del revestiment de les façanes laterals i posterior dels ascensors, així com d'una 
de les baranes de les passeres, per tal de donar continuïtat formal al conjunt. 
 

 

 
 
 

 
 
Les plaques de vidre es col·loquen, en vertical, 
una al costat de l'altra, ala contra ala i en sentit 
contrari, de manera que cada placa cobreix l'ala 
de la placa contigua. 

 
Perimetralment, el tancament de vidre es recull i recolza en un perfil d'alumini, amb bandes de poliestirè per 
tal que es disposi d'un recolzament elàstic. Aquest perímetre es segella i es remata amb un perfil de 
tancament, també d'alumini, segons s'indica en el quadre següent: 
 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

  
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

 
 

 
 
Cada mòdul de vidre recolza sobre un perfil d'acer laminat tipus UPN-160, que el sustenta i marca el ritme 
compositiu de la façana. 
 
Les façanes laterals i posterior, que coincideixen amb les parts cegues de la cabina , i on s’hi ubiquen els 
contrapesos, motors, etc  son opaques amb tancament de safates plegades de xapa d'acer amb resistència 
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten), S355J2WP segons PNE-EN 10025-5, amb un desenvolupament 
d'aproximadament 40 cm i 1 mm de gruix, amb 2 plecs, acabat llis. Aquestes safates, deisposades en vertical i 
capicuades (en "greca", de forma similar al tancament de U-glass), es fixen mecànicament i a través de les 
ales laterals a subestructura de tubs horitzontals d'acer galvanitzat, de 60x40x4 mm, soldats sobre l'estructura 
d'acer principal de l'ascensor. 
 
Seguint la mateixa composició que la façana principal de la caixa d'ascensor, aquestes façanes també es 
divideixen en mòduls, els quals es troben separats, i rematats, entre ells mitjançant un perfil d'acer laminat 
tipus T-70, soldat a petites mènsules de connexió amb l'estructura d'acer principal de la caixa d'ascensor. 
 

 
Esquema façanes buc ascensors 

 
Quan les façanes laterals arriben al sòcol de formigó armat, les safates d'acer passen per davant dels murs i 
els revesteixen, donant continuïtat a la façana superior, fins que es troben amb el tall del terreny - talús, on es 
disposa un permil de remat i transició que protegeix la part baixa de la façana i facilita l'acord entre 
paraments vertical i horitzontal, o inclinat. 
 
El mòdul superior de façana de la caixa d'ascensor, en les seves 4 cares, es resol mitjançant safates plegades 
d'acer corten, de les mateixes dimensión que en la resta de mòduls de façana, però acabades 
microperforades, per tal de permetre la ventilació del recinte i evacuació de fums en el cas d'incendi, exigit 
per normativa. 
 
En el cas dels murs de contenció que delimiten l'espai de placeta o accés als nivells inferiors dels dos 
ascensors, aquests es revesteixen amb el mateix sistema de safates plegades d'acer corten que en les façanes 
laterals i posteriors de les caixes d'ascensor. En aquest cas, les safates, de les mateixes dimensions que en la 
resta de façanes, es fixen mecànicament i a través de les ales laterals, a perfileria horitzontal a base de perfils 
d'acer galvanitzat tipus omega, de 40 mm d'alçada i 2 mm de gruix de xapa, collats a mur de formigó i seprats 
entre sí aproximadament 60 cm. 
 
Superiorment i en els seus extrems laterals, el revestiment dels murs es remata amb un perfil d'acer laminat 
tipus UPN-160, com a continuació del perfil de remat i marquesina d'accés inferior als ascensors, el qual fa, 
alhora, d'element de transició entre el nou revestiment i els elements preexistents (talús de terres o murs de 
pedra laterals). 
 
A la part inferior del revestiment es disposa una peça de sòcol i acord amb el paviment, a base de perfil 
conformat d'acer corten en forma d'U d'ales desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm d'una de les ales, 160 mm 
de base i 60 mm d'alçada de l'altra ala, creant un sòcol refós respecte el pla vertical exterior del revestiment, 
alhora que crea una canal de recollida d'aigües superficials. 
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Detall constructiu de mur de contenció folrat amb safates d'acer, amb banc integrat 

 
 
MC 3.4 Cobertes 
 
L’unica coberta del conjunt és la pròpia tapa del badalot de la caixa d’ascensor, la qual es resol amb una xapa 
d'acer galvanitzada i lacada, acabat llis de color especial, lleugerament inclinada a 4 aigües i amb plec 
perimetral de 40 mm d'alçada formant faldó per a cubrició de peça de coronament i goteró de xapa d'acer. 
Aquesta coberta, d'unes dimensions aproximades de 210x210 cm, es fixa mecànicament a subestructura de 
suport i formació de pendents, a base de perfils tubulars d'acer galvanitzat, de 40x40 mm o 60x40 mm de 
secció, segons el cas, els quals, alhora, es solden a l'estructura d'acer principal de la caixa d'ascensor. 
 
Tot i no tractar-se estrictament d'una coberta, cal indicar que els ascensors disposen d'unes petites 
marquesines a cada un dels seus accessos, per tal de protegir les portes de l'aigua de pluja. 
 
Aquestes marquesines es formen mitjançant un perfil perimetral d'acer laminat, tipus UPN-160, col·locat amb 
les ales cap enfora, amb un vol d'aproximadament 50 cm respecte el pla vertical exterior de la caixa 
d'ascensor i una amplada de d'aproximadament 248 cm, és a dir, tot l'ample de la façana. 
 
Superiorment, aquesta marquesina es cobreix amb una xapa d'acer galvanitzada i lacada, acabat llis de color 
especial, lleugerament inclinada, amb 3 plecs i formant goteró, fixada mecànicament a subestructura de caixa 
d'ascensor i a perfil UPN de la marquesina. 
 

Inferiorment, la marquesina es resol amb una relliga, composta per entramat d'acer galvanitzat i lacat, de 
color especial, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, fixada mecànicament a perfil UPN 
perimetral i registrable per tal de permetre l'accés a l'interior de la marquesina per a manteniment dels 
equips d'il·luminació que s'hi allotgen. 
 

 
Esquema coberta i marquesina ascensors 

 
 
MC 3.5 Paviments i rampes exteriors 
 
L’acord de nivells entre terreny natural i les aturades dels ascensors es resolen amb passeres elevades que 
tenen una inclinació que varia, segons el cas, entre el 3,5 i el 6%, segons es pot veure en la documentació 
gràfica adjunta. 
 
Més enllà de les passeres es desenvolupen camins més o menys adaptats a la topografia del terreny, amb 
pendents que van del 3% al 8% i, molt puntualment, al 10%. 
 
Passeres: 
En tots els casos, les aturades dels ascensors diposen davant d'un espai lliure i pla que permet inscriure un 
cercle de 150 cm de diàmetre i, per tant, compleix amb la normativa d'accessibilitat. 
 
El paviment d'aquestes passeres exteriors es  de formigó acabat remolinat i colorejat, per garantir el grau de 
lliscament exigit, en el cas de les parts elevades sobre estructura. 
 
Camins: 
En el cas dels paviments dels camins a nivell de terreny, aquests es resolen amb paviment de formigó, de 15 
cm de gruix, tipus Art-Arena de la sèrie Artevia de Lafarge, o equivalent, amb additiu i acabat colorejat, que 
dona continuïtat al paviment de formigó de les passeres elevades.  
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Aquests es disposen sobre una subbase de graves de 10 cm de gruix, de granulat reciclat de formigó, amb una 
mida d'àrid de 40 a 70 mm. 
 
El paviment de formigó disposarà d'armadura de malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 
cm i 8 mm de diàmetre B500SD. 
 
En ambdós laterals dels camins es disposa una vorada de remat a base de xapa d'acer corten de 8 mm de 
gruix i 250 mm d'alçària mitja ancorada a paviment de formigó i col·locada com a encofrat perdut. 
 
Les pendents de les rampes i camins seran, en sentit ascensor - terreny: 
 
Passera 1: 
- Replà d'accés 
- Tram pla de 5,63 metres i pendent transversal mínima del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
- Tram de 4,21 metres al 6% i pendent transversal mínima del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
 
Passera 2: 
- Replà d'accés 
- Tram de 32,70 metres al 3,7% i pendent transversal mínima del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
- Tram de 8,95 metres al 3,7% i pendent transversal mínima del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
 
Camí connexió pavelló (nivell intermig ascensor 2): 
- Replà d'accés 
- Tram de 12 metres al 3,3% i pendent transversal mínima del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
 
Camí de connexió amb carrer Girona: 
- Tram d'aproximadament 48,50 metres al 3% i pendent transversal mínima del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
- Tram d'aproximadament 11,50 metres al 6% i pendent transversal mínima del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
 
Camí de connexió amb carrer de Fontalba: 
- 6 trams de 10 metres al 8%, amb replans intermitjos de 1,80 metres al 2%, amb pendent transversal mínima 
del 1,5% per a evacuació d'aigües. 
- 1 tram de 3 metres al 10 %. 
 
 
 
Placetes d'accés: 
Pel que fa a les placetes d'accés als nivells inferiors dels ascensors, aquests es resolen de forma diferenciada 
segons el cas: 
 
Nivell inferior ascensor 1: 
Paviment de peces de panot hidràulic, de color gris, de 20x20x4 cm, classe a1, col·locat sobre suport de 3 cm 
de sorra, a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pórtland, seguint el mateix paviment 
de la vorera del Passeig del Taga. 
 
Aquest paviment es col·locarà sobre una subbase de formigó armat HM-20/P/10/I, de 10 cm de gruix, amb 
malla electrosoldada de barrega corrugades d'acer ME 20x20 cm i 8 mm de diàmetre B500SD. 
 
Nivell inferior ascensor 2: 

Degut a que el Passeig de Santa Caterina està acabat amb un paviment granular, el qual no és del tot adequat 
per a col·locar just davant l'espai de les portes de l'ascensor, es proposa l'execució d'un paviment de formigó 
de 15 cm de gruix, tipus Art-Arena de la sèrie Artevia de Lafarge, o equivalent, amb additiu i acabat colorejat, 
sobre subbase de graves d'àrid reciclat, de 10 cm de gruix, i amb malla de barres corrugades d'acer ME 20x20 
cm i 8 mm de diàmetre. 
 
La trobada entre el paviment de formigó i el paviment granular del Passeig de Santa Caterina es resoldrà amb 
una vorada de xapa d'acer corten de 8 mm de gruix, ancorada i col·locada com a encofrat perdut en el 
moment d'executar el paviment de formigó. 
 
Escales: 
Tot i que la major part dels recorreguts es resol amb camins d'escassa pendent i rampes, el projecte planteja 
dos trams d'escala com a itinerari alternatiu i/o per a salvar desnivells i acords que no es podrien resoldre 
amb rampes. 
 
Aquests es situen a: 
 
- Passeig del Taga, per tal de resoldre l'acord entre la pendent preexistent de la vorera del carrer i la 
plataforma d'accés inferior de l'ascensor 1. Aquesta trobada es resol mitjançant la disposició de 3 graons de 
40x12 cm, acabats amb paviment de peces de panot hidràulic, de color gris, de 20x20x4 cm, classe a1, 
col·locat sobre suport de 3 cm de sorra, a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment 
pórtland, sobre subbase de formigó armat, que conforma el graonat. La contrapetja dels graons es resol 
mitjançant una xapa d'acer corten de 8 mm de gruix, ancorada a la subbase de formigó i col·locada com a 
encofrat perdut en el moment de la formació del graonat. 
 
- Camí superior de connexió amb carrer de Fontalba, per tal de crear un petit itinerari alternatiu a mode de 
drecera en tre el camí que discorre pel prat i el carrer superior. Aquest tram d'escala està compost per 9 
graons de 15x30 cm, acabats amb paviment de formigó tipus Art-Arena de la sèrie Artevia de Lafarge, o 
equivalent, amb additiu i acabat colorejat, sobre subbase inclinada de graves d'àrid reciclat. La contrapetja 
dels graons es resol mitjançant una xapa d'acer corten de 8 mm de gruix, ancorada al propi paviment de 
formigó i col·locada com a encofrat perdut en el moment de la formació del graonat. 
 
Vorera Passeig del Taga: 
Tal i com s'ha explicat en la memòria descriptiva, es planteja refer i eixamplar un tram de vorera del Passeig 
del Taga. En aquest sentit, el paviment d'aquesta vorera serà a base de peces de panot hidràulic, de color gris, 
de 20x20x4 cm, classe a1, col·locat sobre suport de 3 cm de sorra, a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i 
beurada de ciment pórtland, sobre subbase de formigó armat HM-20/P/10/I, de 10 cm de gruix, amb malla 
electrosoldada de barrega corrugades d'acer ME 20x20 cm i 8 mm de diàmetre B500SD. 
 
MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 
Al tractar-se d’una actuació eminentment exterior, no hi ha elements de compartimentació ni d'acabats 
interiors, a exepció dels propis acabats interiors de les cabines d'ascensor, els quals s'enumeren seguidament: 
 
- Revestiments verticals: Xapa d'acer inoxidable, mate. 
- Sostre: Xapa d'acer inoxidable, mate, integrant plafó amb lluminària LED. 
- Paviment: Ascensor preparat per a rebre paviment de pedra. Acabat amb paviment de peces granítiques. 
- Portes de cabina i replans de vidre i marc d'acer inoxidable mate. 
- Botonera i pulsadors amb relleu, d'acer inoxidable mate. 
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MC 5 Serralleria i proteccions 
 
El projecte preveu 2 grans grups de baranes, un destinat a la protecció dels límits de les passeres elevades i 
l'altre destinat a la protecció lateral i passamà dels camins o escales del recorregut. 
 
En aquest sentit, les baranes de les passeres es divideixen, alhora, en dos tipus diferents (Br_01 i Br_02): 
 
Br_01-A: 
Barana per a passera 1, de 120 cm d'alçada útil, composta per passamans verticals d'acer corten, de 80x8 mm 
i 1640 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres horitzontals d'acer 
corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte 
el paviment, respectivament. Passamans soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 500x5 mm, 
col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de 
passera, i soldada a biga metàl·lica de passera. Amb talls verticals d'aproximadament 130x10 mm, separats 
entre si 64 cm, per a que actuin com a sobreixidors. Canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a 
la part interior de la xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´, composta per xapa d'acer 
corten de 5 mm de gruix. Amb dos passamans superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el 
paviment, respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10 mm, connectats a passamans verticals 
mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8 mm de gruix, soldades cada 100 
cm aproximadament (cada 10 passamans). Inclou formació de posts per a subjecció de malla d'acer de 
protecció antivandàlica, mitjançant 2 passamans d'acer corten, de 80x8 mm i 225 cm d'alçada útil, arriostrats 
entre sí mitjançant per quatre barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre. 
 

 
Esquema barana tipus Br_01-A 

 

Br_01-B: 
Barana per a passera 2, de 110 cm d'alçada útil, composta per passamans verticals d'acer corten, de 80x8 mm 
i 1500 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres horitzontals d'acer 
corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte 
el paviment, respectivament. Passamans soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 325x5 mm, 
col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de 
passera, i soldada a biga metàl·lica de passera. Amb canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a 
la part interior de la xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´, composta per xapa d'acer 
corten de 5 mm de gruix. Dos passamans superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment, 
respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10 mm, connectats a passamans verticals mitjançant 
mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8 mm de gruix, soldades cada 100 cm 
aproximadament (cada 10 passamans). 
 

 
Esquema barana tipus Br_01-B 

 
 
Br_02-A: 
Barana per a passera 1, de 120 cm d'alçada útil, composta per estructura de perfils tubulars rectangulars 
d'acer galvanitzat, de 60x30 mm i 1600 mm d'alçària total, col·locats en vertical, separats entre sí 29 cm, 
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior,  de 500x5 mm, col·locada amb connectors auxiliars de barra 
d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica de 
passera.  Amb talls verticals d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 58 cm, per a que actuin com a 
sobreixidors. Canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de 
dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. Revestiment de 
barana mitjançant safates de xapa plegada d'acer corten, de 1 mm de gruix, disposades en vertical, de 442 
mm de desenvolupament, amb 2 plecs, fixades mecànicament a perfils tubulars per les ales de la safata. Les 
safates es col·locaran capicuades. Passamà superior de remat compost per perfil tubular d'acer corten de 
90x90x4 mm, obert per la part inferior i soldat interiorment a muntants verticals tubulars. 
 
Br_02-B: 
Barana per a passera 2, de 110 cm d'alçada útil, composta per estructura de perfils tubulars rectangulars 
d'acer galvanitzat, de 60x30 mm i 1450 mm d'alçària total, col·locats en vertical, separats entre sí 29 cm, 
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior,  de 450x5 mm, col·locada amb connectors auxiliars de barra 
d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica de 
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passera.  Amb talls verticals d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 58 cm, per a que actuin com a 
sobreixidors. Canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de 
dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. Revestiment de 
barana mitjançant safates de xapa plegada d'acer corten, de 1 mm de gruix, disposades en vertical, de 442 
mm de desenvolupament, amb 2 plecs, fixades mecànicament a perfils tubulars per les ales de la safata. Les 
safates es col·locaran capicuades. Passamà superior de remat compost per perfil tubular d'acer corten de 
90x90x4 mm, obert per la part inferior i soldat interiorment a muntants verticals tubulars. 
 

 
Esquema barana tipus Br_02 

 

 
 

Esquema barana tipus Br_02 
 
 
Pel que fa al grup de baranes i passamans dels camins i vials, aquest es composa de: 

 
Br_03: 
Barana d'acer corten, recta, de dimensions totals  137x100 cm d'alçada, composta per un passamà superior i 
dos muntants verticals, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb 
morter. 
 
 
 
Br_04 / 05: 
Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a 
l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes 
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. 
 
Br_06: 
Barana d'acer laminat en calent, de 90 cm d'alçada, composta per un passamà superior i muntants verticals 
separats aproximadament cada 80 cm, tots de platina de perfil massís d'acer laminat en calent, de 60x10 mm, 
col·locada soldada a estructura metàl·lica de suport. Inclou part proporcional de pintat dels passamans amb 
una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic. 
 
Br_07: 
Barana d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, composta per un passamà superior i muntants verticals 
separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm, 
ancorada a l'obra amb morter. 
 
Br_08: 
Barana d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, per a escala i tram recte, composta per un passamà superior i 
muntants verticals separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil massís d'acer corten, 
de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb morter. 
 
 
MC 6 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 
MC 6.0 Característiques generals del disseny i implantació de les instal.lacions 
 
Sanejament 
Tot i que el projecte no contempla l'execució d'una xarxa de sanejament específica, s'enumeren seguidament 
els treballs de sanejament puntuals previstos: 
 
Disposició de canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 100 a 130 mm 
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons UNE-EN 1433, fixada amb tanca a 
la canal, colocada sobre base de formigó amb solera de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix. 
 
Aquestes canals es col·loquen a mode d'interceptor lineal davant les portes d'accés als ascensors al nivell 
inferior d'ambdós ascensors i al nivell intermig de l'ascensor 2. 
 
En el cas de l'ascensor 2, i degut a l'innexistència de xarxa de sanejament en aquesta zona, les canals 
desaigüen lateralment i de forma directa al talús de terres natural. 
 
En el cas de l'ascensor 1, al estar situada al costat del Passeig del Taga, la canal es conecta a xarxa de 
sanejament existent al carrer, mitjançant clavegueró enterrat, de tub de polietilè de diàmetre 160 mm, que 
recull, també, un desaigüe a mode de sobreixidor ubicat a l'interior del fossar de l'ascensor. 
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Per altra banda, la canal perimetral de remat del paviment de la placeta d'accés al nivell inferior de l'ascensor 
1 es connecta també, en el seu extrem inferior, a l'esmentat clavegueró enterrat. 
 
Fontaneria 
Subcapítol sense afectació en el projecte. 
 
Electricitat 
La instal·lació elèctrica es realitzarà segons  el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" Decret 842/2002 
del 2 d’agost i instruccions complementàries. 
 
Cada línia està protegida contra sobreintensitats (interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar) i 
contactes indirectes (interruptors diferencials d’alta sensibilitat). 
 
El subministrament d’aquesta potència es realitzarà des del subministre de la companyia elèctrica. La tensió 
de subministrament serà trifàssic 380v, per donar servei a la maquinària dels ascensors  
 
L’enllumenat es connectarà a l’enllumenat públic , i consta de unes tires continues LED a les passeres 
metàl·liques  incorporades a la mateixa barana, així com de bàculs i lluminàries LED als camins superiors. 
 
L’iluminació permanent de l’ascensor s’alimentarà de l’escomesa de la maquinària de l’ascensor, tal i com es 
mostra en els plànols de la documentació gràfica. 
 
Gas - Combustibles 
No es preveu la instal·lació de gas ni combustibles. 
 
Calefacció i ventilació 
No es preveu la instal·lació de calefacció ni  ventilació . 
 
Instal·lació audiovisual i dades, i de control centralitzat 
Caldrà dotar d’una línia telefònica  a cada un els ascensors per comunicació en cas d’emergència i/o averia , 
seguint les pautes del RAE. 
 
Protecció contra incendis 
No és d’aplicació en aquest projecte  
 
Protecció i seguretat 
No es preveu la instal·lació d'un sistema d'alarma. 
 
S’instal·larà un parallamps per protegir el conjunt, tot preveient un sol element en la caixa més elevada. 
 
El valor d'eficiència mínima de la instal·lació serà de E≥0,93 i, per tant, el parallamps garantirà una protecció 
de la instal·lació de Nivell 3. 
 
Aigües residuals. 
L’activitat no produeix  aigües residuals. 
 
Residus sòlids. 
L’activitat no produeix residus sòlids . 
 
 

 
MC 6.1 Instal·lació d’aigua 
No aplicable en aquesta actuació  
 
MC 6.2 Evaquació d’aigües 
Tal i com s'ha indicat anteriorment, es preveu la connexió d'un sobreixidor al fossar de l'ascensor 1, així com 
una reixa interceptora i la canal perimetral de la zona de placeta d'accés inferior a l'ascensor 1 a la xarxa de 
sanejament pluvial existent, segons s'indica a la documentació gràfica adjunta. 
 
Instal·lació d’enllaç 
La instal·lació d'enllaç amb la xarxa de sanejament de la població és existent i no es preveu modificar. 
 
Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
L’evacuació de les aigües pluvials es realitzarà per mitjà de canonades de polietilè. 
 
Les canonades enterrades seran instal·lades al fons de rases, de  forma que la profunditat mínima 
d’enterrament de la part superior de la canonada sigui de 20 cm. La rasa tindrà una amplada de D+40 cm, 
essent D el diàmetre del col·lector. 
 
El reblert de la rasa es farà disposant una capa de 10 cm de sorra de riu rentada on es recolzin la canonada i 
omplint tot al voltant del mateix i 10 cm més amb la mateixa sorra. La resta s’omplirà amb materials 
provinents de la mateixa excavació, per tongades de 20 cm i piconant al 95% del Proctor Normal. 
 
A aquells llocs en què es prevegi que el col·lector pot sofrir sobrecàrregues i circuli a menys de 75 cm de 
profunditat, se substituirà la capa i reblert de sorra mencionada per formigó en massa de resistència 
característica 100 kg/cm2. 
 
Normativa Aplicable 
Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte les següents normes: 
 
Plecs de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, ordre de 15 de 
Setembre de 1.986. 
Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE ISA, NTE ISD, NTE ISS. 
Ordenances Municipals. 
Codi Tècnic de la Edificació, apartat DB HS Salubritat. 
 
 
MC 6.3 Subministrament de combustible 
Aquest projecte no preveu la instal·lació de gas ni altres combustibles. 
 
 
MC 6.4 Instal·lacions elèctriques 
 
Normativa i reglamentacions 
A les instal·lacions projectades li són d'aplicació les reglamentacions següents: 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, especialment: 

o ITC BT 07 (xarxes soterrades) i ITC BT 09 (enllumenat exterior) 
 

Descripció 
Es preveu la instal·lació d’un armari normalitzat d’enllumenat públic per encabir-hi: 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

  
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

• Escomesa de companyia ( amb element funcional de Caixa de Seccionament) 
• Mòdul de comptatge 
• Equip de regulació  
• Circuits de sortida, proteccions. 

 
L'armari s’instal·larà junt al pavelló poliesportiu, d'acord amb companyia subministradora. 
 
A partir d’aquest quadre es disposen les línies d’alimentació als equips d’il·luminació i ascensors : 

• L1: ASCENSOR 1 
• L2: ASCENSOR 2 
• L3: LLUMENERA PASSERA 1 
• L4: LLUMENERA PASSERA 2 
• L5 FAROLES VIALS 
• LPA1 PERMANENT ASCENSOR 1 
• LPA2 PERMANENT ASCENSOR 2 

 
La instal·lació es o soterrada o adossada a l’estructura de l’ascensor o de les passeres en el trams vistos 
 
Tub corrugat en el soterrat i metàl·lic en els trams vistos 
 
El tub es soterrarà a 60 cm. en els trams de parterre i 80 en els creuaments de vial, on també es diposarà d’un 
tub de reserva. 
 
Tots els elements metàl·lics es connectaran a terra. 
 
Cada 5 columnes s’instal·larà una placa soterrada a modes d’elèctrode de terra. 
 
Subministrament d’energia 
Es preveu sol·licitar a la Companyia subministradora una única escomesa de 21.3 kW en baixa tensió: 
 
Així doncs, es té el següent: 
La potència màxima admissible de la instal·lació és de:   20.7 kW. 
La potència instal·lada per tots els conceptes és de:  20.7 kW. 
La potència del subministrament a contractar és de:  20.7 kW. 
 
En l’estudi de les potències, consums i seccions dels conductors de les línies de tots els circuits, s’han 
considerat valors usuals, aplicant coeficients de simultaneïtat i seguretat apropiats al tipus d’edifici i segons 
els usos. 
 
Càlculs 
 
Intensitat màxima admissible 
En el càlcul de les instal.lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a les 
admesses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus 
d'instal.lació i les seves condicions particulars. 
 
1. Intensitat nominal en servei monofàsic: 
 

 
 

2. Intensitat nominal en servei trifàsic: 
 

 
 

En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 
 
 In: Intensitat nominal del circuit en A 
 P: Potència en W 
 Uf: Tensió simple en V 
 Ul: Tensió composta en V 
 cos(phi): Factor de potència 

  
Caiguda de tensió 
 
En circuits interiors de la instal.lació, la caiguda de tensió no superarà els següents valors: 
 
 Circuits d'Enllumenat: 3,0% 
 Circuits de Força: 5,0% 

  
En instal·lacions industrials que s'alimentin directament en alta tensió mitjançant un transformador de 
distribució propi , els valors màxims de caiguda de tensió seran: 
 
 Circuits d'Enllumenat: 4,5% 
 Circuits de Força: 6,5% 

  
Les fòrmules utilitzades seran les següents: 
 
1. C.d.t. en servei monofàsic 
 
No considerant el terme de reactància, donat l'elevat valor de R/X, la caiguda de tensió ve donada per: 
 

 
 

Essent: 

 
 

2. C.d.t en servei trifàsic 
 
No considerant tampoc en aquest cas el terme de reactància, la caiguda de tensió ve donada per: 
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Essent: 

 
 

Els valors coneguts de resistència dels conductors estan referits a una temperatura de 20°C 
 
Per a calcular la resistència real del cable es considerarà la màxima temperatura que suporta el conductor en 
condicions de règim permanent. 
 
D'aquesta forma s'aplicarà la fórmula següent: 
 

( )2 20º 21 20t C tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −  
 

 
La temperatura 't2' depèn dels materials aïllants i correspondrà amb un valor de 90°C per a conductors amb 
aïllament XLPE i EPR i de 70°C per a conductors de PVC segons taula 2 de la ITC BT-07 (Reglament 
electrotècnic de baixa tensió). 
 
D'altra banda, els conductors empleats seran de coure o alumini, sent els coeficients de variació amb la 
temperatura i les resistivitats a 20°C els següents: 
 
 Coure 

  
1 2

20º
10.00393º          /
56CC mm mα ρ−= = Ω⋅

 
 

 Alumini 
  

1 2
20º

10.00403º          /
35CC mm mα ρ−= = Ω⋅

 
 

En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 
 
 In: Intensitat nominal del circuit en A 
 P: Potència en W 
 cos(phi): Factor de potència 
 S: Secció en mm2 
 L: Longitud en m 
 ro: Resistivitat del conductor en ohm·mm²/m 
 alpha: Coeficient de variació amb la temperatura 

  
 Intensitat de curt circuit 
 
Entre Fases: 

 

 
 

Fase i Neutre: 
 

 
 

En les fòrmules s'han utilitzat els següents termes: 
 Ul: Tensió composta en V 
 Uf: Tensió simple en V 
 Zt: Impedància total en el punt de curt circuit en mohm 
 Icc: Intensitat de curt circuit en kA 

  
La impedància total al punt de curt circuit s'obtindrà a partir de la resistència total i de la reactància total dels 
elements de la xarxa fins al punt de curt circuit: 
 

 
 

Essent: 
 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total en el punt de curt circuit. 
 Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactància total en el punt de curt circuit. 

  
Els dispositius de protecció hauran de tindre un poder de tall major o igual a la intensitat de curt circuit 
prevista al punt de la seva instal.lació, i hauran d'actuar en un temps tal que la temperatura aconseguida pels 
cables no superi la màxima permessa pel conductor. 
 
Per a que es compleixi aquesta última condició, la corba d'actuació dels interruptors automàtics ha d'estar 
sota la corba tèrmica del conductor, pel qual ha de complir-se la següent condició: 
 

 
 

per a 0,01 <= 0,1 s, i on: 
 I: Intensitat permanent de curt circuit en A. 
 t: Temps de desconnexió en s. 
 C: Constant que depén del tipus de material. 
 incrementoT: Sobretemperatura màxima del cable en °C. 
 S: Secció en mm2 

  
Es tindrà també en compte la intensitat mínima de curt circuit determinada per un curt circuit fase - neutre i 
al final de la línia o circuit en estudi. 
 
Cal aquest valor per a determinar si un conductor queda protegit en tota la seva longitud a curt circuit, ja que 
és condició imprescindible que aquesta intensitat sigui major o igual que la intensitat del disparador 
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electromagnètic. En cas d'utilitzar fusibles per a la protecció del curt circuit, la seva intensitat de fussió ha de 
ser menor que la intensitat suportada pel cable sense danyar-se, en el temps que trigui en saltar. En tot cas, 
aquest temps sempre serà inferior a 5 seg. 
 
 
Resum de càlculs 
 
Càlcul línies de potencia Ascensors i passeres: 
 

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Components 

L3 3F+N 0.20 1.00 60.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 

L4 3F+N 0.40 1.00 65.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 

L5 3F+N 0.50 1.00 110.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 

L1 3F+N 10.00 1.00 60.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: D 
Cable, RZ1-K (AS) 4x10 Multi + 1G10 

L2 3F+N 10.00 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: D 
Cable, RZ1-K (AS) 4x10 Multi + 1G10 

LPA1 3F+N 0.10 1.00 60.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 

LPA2 3F+N 0.10 1.00 25.00 

Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 
Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 
6 kA; Corba: C 
Cable, RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6  

  

 

Canalitzacions 

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb alló expressat als documents del present 
projecte. 

 

 

 Esquemes Tipus d'instal·lació 

L3 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

L4 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

L5 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

L1 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

L2 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

LPA1 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

LPA2 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm  

  
 
Instal·lació de connexió a terra 
L'instal·lació de posta a terra de l'obra s'efectuarà d'acord amb la reglamentació vigent, concretament 
l'especificat en el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió en la seva Instrucció 18, estant subjecte a la 
mateixa les preses de terra i els conductors de protecció. 

La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del terreny. 

El tipus i profunditat de soterrament de les preses de terra han de ser tals que la possible pèrdua d'humitat 
del sòl, la presència de glaç o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la presa de terra per 
sobre del valor previst. La profunditat mai serà inferior a 0.5 m. A més, en els llocs en els que existeixi risc 
continuat de glaçades, es recomana una profunditat mínima de soterrament de la part superior de l'elèctrode 
de 0.8 m. 

  
ESQUEMA DE CONNEXIÓ A TERRA 
La instal·lació està alimentada per una xarxa de distribució segons l'esquema de connexió a terra TT (neutre a 
terra). 
  
RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DE LES MASSES 
Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació: 
- Constitució: Terreny sense especificar 
- Resistivitat: 15.00 Ω 
 
RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DEL NEUTRE 
Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació: 
- Constitució: Terreny sense especificar 
- Resistivitat: 10.00 Ω 
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 PRESA DE TERRA 
Diferents piques per posta a terra de les estructures metàl·liques, unides per cable nú en trams soterrats i 
aïllat groc-verd en trams sota tub metàl.lic, per formar una xarxa equipotencial. 
 
CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 
Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització els seus corresponents circuits i 
presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del REBT. 
 
 
Criteris aplicats i bases de càlcul: 
 
Intensitat màxima admissible 
En el càlcul de les instal·lacions es comprovarà que les intensitats màximes de les línies són inferiors a les 
admesses pel Reglament de Baixa Tensió, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus 
d'instal·lació i les seves condicions particulars. 
  
1. Intensitat nominal en servei monofàsic: 

cosn
f

PI
U ϕ

=
⋅  

1. Intensitat nominal en servei trifàsic: 

3 cosn
f

PI
U ϕ

=
⋅ ⋅   

Caiguda de tensió 
En circuits interiors de la instal·lació, la caiguda de tensió no superarà un percentatge del 3% de la tensió 
nominal per circuits d'enllumenat i del 5% per a la resta de circuits, sent admissible la compensació de 
caiguda de tensió junt amb les corresponents derivacions individuals, de manera que conjuntament no es 
superi un percentatge del 4,5% de la tensió nominal pels circuits d'enllumenat i del 6,5% per la resta de 
circuits. 

  

Les fòrmules utilitzades seran les següents: 

  

U R I cos X I sen∆ = ⋅ ⋅ ϕ + ⋅ ⋅ ϕ  
  

Caiguda de tensió en monofàsic: IU 2 U∆ = ⋅ ∆  
 

Caiguda de tensió en trifàsic: IIIU 3 U∆ = ⋅ ∆  
 
 On:       
  I   intensitat calculada (A); 
  R   resistència de la línia (W), veure apartat (A); 
  X   reactància de la línia (W), veure apartat (C); 
  j   angle corresponent al factor de potència de la càrrega;  

  

A) RESISTÈNCIA DEL CONDUCTOR EN CORRENT ALTERN 

Si tenim en compte que el valor de la resistència d'un cable es calcula com: 

  

( )tca tcc tccR R R 1 Ys Yp c R= = + + =
 

  

( )tcc 20ccR R 1 20 = + α θ −   
  

= ρ20cc 20R L /S  

 On:       
  Rtcc   resistència del conductor en corrent continu a la temperatura q (W); 
  R20cc   resistència del conductor en corrent continu a la temperatura de 20°C (W); 
  Ys   increment de la resistència a causa de l'efecte pell; 
  Yp   increment de la resistència a causa de l'efecte proximitat; 
  a   coeficient de variació de resistència específica per temperatura del conductor en °C-1; 
  q   temperatura màxima en servei prevista en el cable (°C), veure apartat (B); 
  r20   resistivitat del conductor a 20°C (W mm² / m); 
  S   secció del conductor (mm²); 
  L   longitud de la línia (m).  
  

L'efecte pell i l'efecte proximitat són molt més pronunciats en els conductors de gran secció. El seu càlcul 
rigorós es detalla en la norma UNE 21144. No obstant això i de forma aproximada per a instal·lacions d'enllaç i 
instal·lacions interiors en baixa tensió és factible suposar un increment de resistència inferior al 2% en alterna 
respecte del valor en contínua. 

( )c 1 Ys Yp 1,02= + + ≅
 

  

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR 

Per calcular la temperatura màxima prevista en servei d'un cable es pot utilitzar el següent raonament: el seu 
increment de temperatura respecte de la temperatura ambient T0 (25°C per a cables soterrats i 40°C per a 
cables a l'aire), és proporcional al quadrat del valor eficaç de la intensitat. Per tant: 

( ) ( )20 0máx máxT T T T * I / I= + −
 [17] 

 
 On:       
  T   temperatura real estimada en el conductor (°C); 
  Tmáx   temperatura màxima admissible per al conductor segons el seu tipus d'aïllament (°C); 
  T0   temperatura ambient del conductor (°C); 
  I   intensitat prevista per al conductor (A); 
  Imáx   intensitat màxima admissible per al conductor segons el tipus d'instal·lació (A).  
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C) REACTÀNCIA DEL CABLE (Segons el criteri de la Guia-BT-Annex 2) 

La reactància dels conductors varia amb el diàmetre i la separació entre conductors. En absència de dades es 
pot estimar la reactància com un increment addicional de la resistència d'acord a la següent taula: 

   

Secció Reactància inductiva (X) 
S £ 120 mm² X » 0 
S = 150 mm² X » 0.15 R 
S = 185 mm² X » 0.20 R 
S = 240 mm² X » 0.25 R  

   

Per a seccions menors de o iguals a 120 mm², la contribució a la caiguda de tensió per efecte de la inductància 
és menyspreable enfront de l'efecte de la resistència. 
 
Corrents de curt circuit 
El mètode utilitzat per al càlcul dels corrents de curtcircuit, segons l'apartat 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, 
està basat en la introducció d'una font de tensió equivalent en el punt de curtcircuit. La font de tensió 
equivalent és l'única tensió activa del sistema. Totes les xarxes d'alimentació i màquines síncrones i 
asíncrones són reemplaçades per les seves impedàncies internes. 

En sistemes trifàsics de corrent altern, el càlcul dels valors dels corrents resultants en curtcircuits equilibrats i 
desequilibrats es simplifica per la utilització de les components simètriques. 

Utilitzant aquest mètode, els corrents en cada conductor de fase es determinen per la superposició dels 
corrents dels tres sistemes de components simètrics: 

- Corrent de seqüència directa I(1) 

- Corrent de seqüència inversa I(2) 

- Corrent homopolar I(0) 

S'avaluaran els corrents de curtcircuit, tant màxims com mínims, en els punts de la instal·lació on se situen les 
proteccions elèctriques. 

Per al càlcul dels corrents de curtcircuit, el sistema pot ser convertit per reducció de xarxes en una 
impedància de curtcircuit equivalent Zk en el punt de defecte. 

Es tracten els següents tipus de curtcircuit: 

- Curt circuit trifàsic; 

- Curtcircuit bifàsic; 

- Curtcircuit bifàsic a terra; 

- Curtcircuit monofàsic a terra. 

El corrent de curtcircuit simètric inicial I''
k = I''

k3 tenint en compte la font de tensió equivalent en el punt de 
defecte, es calcula mitjançant la següent equació: 

  

"

3
n

k
k

cUI
Z

=
⋅  

Essent:       
  c   el factor c de la taula 1 de la norma UNE-EN 60909-0; 
  Un   és la tensió nominal fase-fase V; 
  Zk   la impedància de curtcircuit equivalent mW.  
  

CURTCIRCUIT BIFÀSIC (UNE EN 60909-0, APARTAT 4.2.2) 

En el cas d'un curtcircuit bifàsic, el corrent de curtcircuit simètric inicial és: 

  

" "
2 3

(1) (2) (1)

3
| | 2 | | 2

n n
k k

cU cUI I
Z Z Z

= = = ⋅
+ ⋅  

  

Durant la fase inicial del curtcircuit, la impedància de seqüència inversa és aproximandament igual a la 
impedància de seqüència directa, independentment de si el curtcircuit es produeix en un punt proper o 
allunyat d'un alternador. Per tant, a l'equació anterior és possible introduir Z(2) = Z(1). 

  

CURTCIRCUIT BIFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.3) 

L'equació que condueix al càlcul del corrent de curtcircuit simètric inicial en el cas d'un curtcircuit bifàsic a 
terra és: 

"
2

(1) (0)

3
| 2 |

n
kE E

cUI
Z Z

⋅
=

+  
  

CURTCIRCUIT MONOFÀSIC A TERRA (UNE-EN 60909-0, APARTAT 4.2.4) 

El corrent inicial del curtcircuit monofàsic a terra I''
k1, per a un curtcircuit allunyat d'un alternador amb Z(2) = 

Z(1), es calcula mitjançant l'expressió: 

"
1

(1) (0)

3
| 2 |

n
k

cUI
Z Z

⋅
=

+   
CÀLCULS  
Secció de les línies 
Pel càlcul dels circuits s'han tingut en compte els següents factors: 

 Caiguda de tensió: 

- Circuits interiors de la instal·lació: 

- 3%: per circuits d'enllumenat. 

- 5%: per a la resta de circuits. 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

  
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

Caiguda de tensió acumulada: 

- Circuits interiors de la instal·lació: 

- 4.5%: per circuits d'enllumenat. 

- 6.5%: per a la resta de circuits. 

 Els resultats obtinguts per la caiguda de tensió es resumeix en les següents taules: 

  

Derivació individual 

 Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línia Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

  3F+N 21.30 1.00 - RZ1-K (AS) 5G10 91.91 30.74 0.27 -  
  

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

  

Esquemes Tipus d'instal·lació 
Factor de correcció 

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupamento 

  
G: Cables unipolars espaiats, a l'aire lliure 
Temperatura: 40.00 °C 
Tub 32 mm 

0.91 - - 1.00 

 
   

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) f.d.p Longitud 

(m) Línia Iz 
(A) 

IB 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.t Acum 
(%) 

L3 3F+N 0.20 1.00 60.00 RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 44.16 0.29 0.02 0.29 
L4 3F+N 0.40 1.00 65.00 RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 44.16 0.58 0.05 0.32 
L5 3F+N 0.50 1.00 110.00 RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 44.16 0.72 0.11 0.38 
L1 3F+N 10.00 1.00 60.00 RZ1-K (AS) 4x10 Multi + 1G10 58.56 14.43 0.71 0.98 
L2 3F+N 10.00 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 4x10 Multi + 1G10 58.56 14.43 0.30 0.57 
LPA1 3F+N 0.10 1.00 60.00 RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 44.16 0.14 0.01 0.28 
LPA2 3F+N 0.10 1.00 25.00 RZ1-K (AS) 4x6 Multi + 1G6 44.16 0.14 - 0.27  
  

 

Càlculs de factors de correcció per canalització 

Els següents factors de correcció calculats segons el tipus d'instal·lació ja estan contemplats en els valors 
d'intensitat màxima admissible (Iz) de la taula anterior. 

  

 

 

Esquemes Tipus d'instal·lació 
Factor de correcció 

Temperatura Resistivitat tèrmica Profunditat Agrupamento 

L3 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

L4 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

L5 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

L1 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

L2 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

LPA1 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

LPA2 
D: Cable multiconductor, conducte soterrat 
Temperatura: 25.00 °C 
Tub 63 mm 

0.96 1.00 1.00 1.00 

 
  
 
Càlcul de les proteccions 
Sobrecàrrega 

Les característiques de funcionament d'un dispositiu que protegeix un cable contra sobrecàrregues han de 
satisfer les següents dues condicions: 

IB £ In £ IZ 
I2 £ 1,45 x IZ  
  

On:       
  IB   és la intensitat de disseny del circuit; 
  In   és la intensitat assignada del dispositiu de protecció; 
  IZ   és la intensitat permanent admissible del cable; 

  I2   és la intensitat efectiva assegurada en funcionament en el temps convencional del dispositiu de 
protecció;  

  

Curt circuit 

Per a que la línia quedi protegida a curt circuit, el poder de tall de la protecció ha d'ésser major al valor de la 
intensitat màxima de curt circuit: 

Icu > Iccmáx 

Ics > Iccmáx 
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Essent:       
  Iccmáx   Màxima intensitat de curtcircuit prevista; 
  Icu   Poder de tall últim; 
  Ics   Poder de tall de servei.  
  

A més a més, la protecció ha d'ésser capaç de disparar en un temps menor que el temps que tarden els 
aïllaments del conductor en danyar-se per l'elevació de la temperatura. Aixó ha de passar tant en el cas del 
curt circuit màxim, com en el cas del curt circuit mínim: 

  

tcc < tcable 

Per a curtcircuits de durada fins a 5 s, el temps t, en el qual una determinada intensitat de curtcircuit 
incrementarà la temperatura de l'aïllament dels conductors des de la màxima temperatura permissible en 
funcionament normal fins a la temperatura límit pot, com a aproximació, calcular-se des de la fórmula: 

  
2

cc

St k
I

 
= ⋅ 
   

 

Essent:       
  Icc   es la intensitat de curt circuit; 
  tcc   és el temps de durada del curtcircuit; 
  Scable   és la secció del cable; 

  
k 

  
és un factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la capacitat calorífica 
del material del conductor, i les oportunes temperatures inicials i finals. Per a aïllaments de 
conductor d'ús corrent, els valors de k per a conductors de línia es mostren a la taula 43A; 

  tcable   és el temps que triga el conductor a aconseguir la seva temperatura límit admissible.  
  

Per a temps de treball dels dispositius de protecció < 0.10 s on l'asimetria de la intensitat és important i per a 
dispositius limitadors d'intensitat k2S2 ha de ser més gran que el valor de l'energia que es deixa passar (I2t) 
indicat pel fabricant del dispositiu de protecció. 

  

Essent:       
  I2t   és l'energia específica passant del dispositiu de protecció; 
  S   és el temps de durada del curtcircuit.  
  

El resultat dels càlculs de les proteccions de sobrecàrrega i curt circuit de la instal·lació es resumen en les 
següents llistes: 

  

Derivació individual 

Sobrecàrrega 

 Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Proteccions Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 
  3F+N 21.30 30.74 - 91.91 - -  
  

Curt circuit 

 Esquemes Polaritat Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

  3F+N - - - 0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00  

  

Sobrecàrrega  

Esquemes Polaritat P Demandada 
(kW) 

IB 
(A) Proteccions Iz 

(A) 
I2 

(A) 
1.45 x Iz 

(A) 

L3 3F+N 0.20 0.29 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 44.16 14.50 64.03 

L4 3F+N 0.40 0.58 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 44.16 14.50 64.03 

L5 3F+N 0.50 0.72 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 44.16 14.50 64.03 

L1 3F+N 10.00 14.43 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: D 58.56 14.50 84.91 

L2 3F+N 10.00 14.43 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: D 58.56 14.50 84.91 

LPA1 3F+N 0.10 0.14 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 44.16 14.50 64.03 

LPA2 3F+N 0.10 0.14 Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); 
In: 10 A; Icu: 6 kA; Corba: C 44.16 14.50 64.03 

 
  

Curt circuit 

Esquemes Polaritat Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

L3 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Corba: C 6.00 - 7.67 

0.50 
0.01 
3.00 

<0.10 
<0.10 

L4 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Corba: C 6.00 - 7.67 

0.46 
0.01 
3.46 

<0.10 
<0.10 

L5 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Corba: C 6.00 - 7.67 

0.28 
0.01 
9.11 

<0.10 
<0.10 

L1 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Corba: D 6.00 - 7.67 

0.75 
0.03 
3.66 

<0.10 
<0.10 
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Esquemes Polaritat Proteccions Icu 
(kA) 

Ics 
(kA) 

Icc 
máx 
mín 
(kA) 

TCable 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

Tp 
ccmáx 
ccmín 
(s) 

L2 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Corba: D 6.00 - 7.67 

1.37 
0.03 
1.09 

<0.10 
<0.10 

LPA1 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Corba: C 6.00 - 7.67 

0.50 
0.01 
3.00 

<0.10 
<0.10 

LPA2 3F+N Magnetotèrmic, Domèstic o anàleg (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 
kA; Corba: C 6.00 - 7.67 

1.03 
0.01 
0.69 

<0.10 
<0.10  

  

 
 
CÀLCULS DE CONNEXIÓ A TERRA  
Resistència de la connexió a terra de les masses 
Es considera una resistència de la instal·lació de connexió de terra de: 15.00 W. 
 
Resistència de la connexió a terra del neutre 
Es considera una resistència de la instal·lació de connexió de terra de: 10.00 W. 
 
Protecció contra contactes indirectes 
Esquema de connexió a terra TT 

El tall automàtic de l'alimentació està prescrit quan, en cas de defecte i a causa del valor i durada de la tensió 
de contacte, es pot produir un efecte perillós sobre les persones o animals domèstics. 

Ha d'existir una adequada coordinació entre l'esquema de connexió a terra TT i les característiques dels 
dispositius de protecció. 

 

La intensitat de defecte es pot calcular mitjançant l'expressió: 

  

0=
+d

A B

UI
R R  

  
On:       

  Id   és el corrent de defecte; 
  U0   és la tensió entre fase i neutre; 
  RA   és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de les masses; 
  RB   és la resistència de la presa de terra del neutre, sigui del transformador o de la línia d'alimentació.  
  

La intensitat diferencial residual o sensibilitat de les diferencials ha d'ésser tal que doni garanties del 
fucionament del dispositiu per a la intensitat per defecte de l'esquema elèctric. 

  

 

Esquemes Polaritat IB 
(A) Proteccions Id 

(A) 
IDN 
(A) 

L3 3F+N 0.29 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.15 0.03 
L4 3F+N 0.58 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.14 0.03 
L5 3F+N 0.72 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.08 0.03 
L1 3F+N 14.43 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.18 0.03 
L2 3F+N 14.43 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.21 0.03 
LPA1 3F+N 0.14 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.15 0.03 
LPA2 3F+N 0.14 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 9.19 0.03  
  

Essent: 

IDN és el corrent diferencial-residual assignat al DDR. 

  

D'altra banda, aquesta sensibilitat ha de permetre la circulació de la intensitat de fuites de la instal·lació per 
les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no disparament del diferencial ha de tindre un valor 
superior a la intensitat de fuites al punt d'instal·lació. La norma indica com intensitat mínima de no 
disparament la meitat de la sensibilitat. 

  

Esquemes Polaritat IB 
(A) Proteccions Inodispar 

(A) 
If 

(A) 
L3 3F+N 0.29 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0014 
L4 3F+N 0.58 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0016 
L5 3F+N 0.72 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0026 
L1 3F+N 14.43 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0014 
L2 3F+N 14.43 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006 
LPA1 3F+N 0.14 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0014 
LPA2 3F+N 0.14 Diferencial, Instantani; In: 40.00 A; Sensibilitat: 30 mA 0.015 0.0006  
  
 
CÀLCUL LINES ENLLUMENAT PÚBLIC 

     
L5 

        
INICI FINAL LONG 

POT 
ACUMULADA SECCIÓ INTENSITAT CDT 

CDT 
ACUM 

CDT 
ACUM 

TRAM 
NORD 

 
m W mm2 A V V % 

L5.10 L5.9 15 35 6 0,05 0,0039 0,0039 0,00% 
L5.9 L5.8 15 70 6 0,10 0,0078 0,0117 0,00% 
L5.8 L5.7 15 105 6 0,15 0,0117 0,0234 0,01% 
L5.7 L5.6 15 140 6 0,20 0,0156 0,0391 0,01% 
L5.6 L5.5 15 175 6 0,25 0,0195 0,0586 0,01% 
L5.5 ARQUETA 2 175 6 0,25 0,0026 0,0612 0,02% 

         TRAM 
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SUD 

L5.2 L5.3 15 35 6 0,05 0,0039 0,0039 0,00% 
L5.3 L5.4 15 70 6 0,10 0,0078 0,0117 0,00% 
L5.4 ARQUETA 15 105 6 0,15 0,0117 0,0234 0,01% 

         ARQUETA  QUADRE 65 280 6 0,40 0,1354 0,1966 0,05% 
 
 
MC 6.5 Instal·lacions d’il·luminació 
 
Instal·lació d’enllumenat general. Lluminàries 
La rendibilitat de la instal·lació és un factor important a considerar de cara al consum i al futur manteniment, 
per aquesta raó es prescriuen làmpades tipus LED, ja que tenen un rendiment molt superior a les 
incandescents. 
 
El projecte contempla la instal·lació de lluminàries lineals a les passeres, tipus LinearLight de la casa Osram, o 
equivalent, de 22 W/m, muntada dins de perfil d'alumini, així com il·luminació permanent a les marquesines 
d'accés als diferents nivells dels ascensors, mitjançant lluminària Feel Line de LED Lledó, o equivalent, en perfil 
d'alumini extruit, pintat RAL, moldulat a 1,2 m i 36 leds, de 50 W de potència. 
 

 
Esquema disposició tira lineal LED integrada a barana 

 
Per altra banda, es contempla la instal·lació de bàculs d'il·luminació a la zona dels camins superiors. No serà 
necessària la instal·lació de lluminàries a la zona del Passeig del Taga i Passeig de Santa Caterina, ja que les 
lluminàries existent, per la seva ubicació i potència, ja es consideren suficients. 
 
Es preveu que els bàculs d'il·luminació dels camins siguin de 4 metres d'alçada, amb lluminàries tipus Badila 
de 60 cm de diàmetre, de la casa Ros Iluminación, o equivalent (s'adjunta estudi lumínic realitzat amb 
aquestes lluminàries concretes). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Normativa i reglamentacions 
A les instal·lacions projectades li són d'aplicació les reglamentacions següents: 

• RD 1890/2008 de 14 de Novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Eficiència Energètica de les 
Instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions Tècniques complementaries EA-01 a EA-07 

• LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

 
 

Descripció de la instal·lació d’enllumenat. Classificació  
Es preveu una instal·lació d’enllumenat específic per a us de vianants  
 
D’acord amb el RD 1890/2008, EA-01  i EA-02, es classifica com: 
 
Classe d’il·luminació: Per aquesta zona, a partir de la informació rebuda, s’estableix una classificació de via 
tipus E (Zones per a vianants), amb una situació de projecte E1 (Espais per a vianants de connexió, carrers per 
a vianants i voreres al llarg de la calçada, amb un flux de trànsit de vianants alt). La Classe d’Il·luminació es 
considera CE1A, definida a la instrucció ITC-EA-02 del Reglament d’Eficiència Energètica. 
 
Factor de Conservació: En l'actual Reglament d'Eficiència Energètica no es contemplen els factors de 
conservació corresponents a lluminàries d'enllumenat públic proveïdes de font de llum LED. No obstant, 
aquest valor no ha de ser superior a 0,85 tal com s’indica en l’apartat 2 de la instrucció GUÍA-EA-06 de la Guía 
Técnica de Aplicación del REEIAE. En aquest estudi s'ha aplicat un Factor de Conservació FC=0,80. 
 
S’ha definit una columna d’alçada 4m donat que es tracta de vials de molt poca amplada. La potència LED 
considerada es de 24W donat que amb aquesta potència ja s’obtenen valors de compliment per a una Classe 
d’il·luminació CE1A (màxima classificació per aquesta tipologia de vials). 
 
L’estudi es divideix en dos expedients de càlcul en base a dues seccions de vial amb els següents paràmetres 
de càlcul: 
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Expedient Carrer Calçada 
(m) Disposició Separació 

(m) Lluminària h muntatge 
Llum (m) 

Làmpada  
Lluminària FC  

 

E15076-Z1 Vial tipus 
Z1 2,0 Unilateral 15,0 BADILA 4,2 

LED ROS1 
24W (18 
LEDs) 

0,80  

E15076-Z2 Vial tipus 
Z2 1,5 Unilateral 15,0 BADILA 4,2 

LED ROS1 
24W (18 
LEDs) 

0,80  

 
Resultats: Es determina una òptica LED de distribució asimètrica LED ROS1 de 18 LEDs amb el que 
s’aconsegueixen uns valors de compliment per la Classe d’Il·luminació definida. 
 

Expedient 

Il·luminància horitzontal a la zona de calçada  

 

Il·luminància 
Mitjana Em (lux) 

Il·luminància Mín 
Emín (lux)  

Uniform. 
Mitjana 

Um=Emin/Em 

Uniform. extrema, 
Uext=Emin/Emax  

Requeriments CE1A 25 - 0,40 -  
E15076-Z1 25,3 12,8 0,51 0,29  
E15076-Z2 25,4 12,7 0,50 0,29  

 
Els valors requerits són valors de referència considerats com a valors en servei. 
Els valors d’Il·luminància i Luminància Mitjana no poden ser superats en més d’un 20%. 
 

Expedient 

Validació Energètica de la instal·lació 

Àrea, 
A 

(m2) 

Il·luminància 
Mitjana pla 
treball, Em 

(lux) 

Pot 
Total, 
P (w) 

Eficiència, 
Ef=A.Em/P 
(lux·m2/w) 

Ef Mínima 
per Em 

obtinguda 
(lux·m2/w) 

Eficiència de 
referència Ef 
(lux·m2/w) 

Índex 
d'Eficiència 
Energètica 

Iε=ε/εr 

Índex de 
consum 

Energètic 
ICE=1/lε 

Qualificació 
Instal·lació 

E15076-Z1 30 27 29 27,89 9,00 13,00 2,15 0,47 A 

E15076-Z2 23 27 29 20,91 9,00 13,00 1,61 0,62 A 

 
 
 
Control 
Es preveu la instal·lació d’un sistema normalitzat de control d’enllumenat públic amb mòdul electrònic de 
regulació i rellotge astronòmic. Sistema de regulació per la incorporació de nivell de lluminositat per estalvi 
energètic al actuar sobre els drivders de les llumeneres led 

 
 

Càlculs luminotècnics 
Els càlculs luminotècnics s'adjunten com a annex a aquest projecte. 
 

Eficiència Energètica 
S'adjunta seguidament el càlcul de qualificació energètica de la il·luminació per bàculs: 
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Pla de manteniment  de la instal·lació d’enllumenat. 
La prestació del servei compren els següents aspectes: 
 Reposició general de làmpades. 
 Neteja general de llumeneres. 
 Reposició d’equips i materials auxiliars en zones puntuals. 
 Elaboració d’un pla programat de manteniment preventiu. 
 Tasques d’inspecció i control de funcionament. 
 
La reposició de làmpades (parcial o total), es realitzarà quan la intensitat lumínica estigui per sota del 70% del 
valor teòric inicial de la instal·lació. L’empresa de manteniment proposarà la marca i el model de làmpada a 
emprar i en disposarà un lot de cinc per tal que el centre pugui fer les comprovacions i assaigs que cregui 
adients, incloent proves de funcionament a les llumeneres, per poder ser autoritzada la seva instal·lació.  
 
Després del canvi massiu de làmpades i abans de les 100 (cent) hores de funcionament, es farà una mesura 
amb luxòmetre del nivell d’il·luminació per així comparar el resultat amb el previ a la substitució. 
 
En cada actuació puntual en una llumenera situada a l’exterior d’un edifici, qualsevol que sigui el motiu, es 
procedirà a la verificació de l’estat de la pintura del suport. Si calgués la pintura del mateix es procedirà de la 
següent manera:  
 
Suports d’acer sense galvanitzar:  
Raspallat manual de les zones oxidades, una mà d’imprimació anticorrosiva, un desengreixat general amb un 
drap humit amb dissolvent, una mà amb brotxa de pintura alcídica del color que fixi el centre i un gruix de pell 
seca de 25 micres com a mínim. 
 
Suports d’acer galvanitzat: 
No es preveu pintar-los, pel que només es farà un desengreixat amb dissolvent. Si el centre decidís pintar 
algun d’aquests suports es faria de següent manera: un desengreixat general, una mà d’imprimació d’epoxi 
especial per galvanitzats, i una mà a brotxa de pintura sintètica brillant, d’acord amb l’esmentat a l’apartat 
anterior. 
 
Suports de ferro fos:  
Es procedirà igual que amb els d’acer sense galvanitzar però sense la mà d’imprimació. 
 
Tasques d’inspecció i control de funcionament 
Enllumenat interior: 
 Comprovació de la visibilitat dels rètols d’enllumenat d’emergència. 
 Comprovació del correcte funcionament de totes les làmpades. 

 
Anualment: 

Comprovació de bateries, neteja de xassís i làmpada dels llums d’emergència, així com la verificació 
de la correcta ubicació de les mateixes.  
Comprovació de l’estat de les fixacions i connexions de tots els punts de llum. -Comprovació de l’estat 
de les reactàncies.  
Amidaments luxomètrics. 

 
Enllumenat exterior: 

Comprovació del correcte funcionament de totes les làmpades.  
Comprovació de l’estat de les fixacions i connexions de tots els punts de llum. 
Comprovació de l’estat físic de la llumenera. 
Comprovació de l’estat dels equips auxiliars. 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

  
 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  

 

Amidaments luxomètrics 
 
 
MC 6.6 Telecomunicacions i audiovisuals 
 
6.6.1 Telecomunicacions 
 
Aquest projecte preveu la ide linies telefòniques a les cabines dels ascensors per poder donar servei en cas 
d’averia , incident o emergència. 
 
 
MC 6.7 Sistemes de protecció contra el llamp 
 
Objectiu 
S’instal·larà en el cos superior de l’ascensor 2, a coberta,  un sistema de protecció contra descàrregues 
atmosfèriques format per un conjunt de captació. 
 
Descripció de la instal·lació 
Els capçals seran del tipus d’ionització natural i estaran constituïts per una sèrie de puntes captadores de les 
descàrregues atmosfèriques gràcies al seu efecte "corona" (efecte multiplicador del camp elèctric degut a la 
seva especial geometria). Estaran construïts en acer inoxidable AISI 316 (18/8/2), UNE 36-016-65 i aniran 
proveïts d’un sòlid sistema d’adaptació que haurà de permetre la unió entre parallamps, pal i cable de baixada. 
El parallamps haurà de ser el punt més alt de la instal·lació, quedant dos metres per sobre de qualsevol altre 
element a protegir. Es col·locarà a una distancia mínima per sobre de qualsevol element de la coberta de 2 
metres. 
 
L’altura d’aquests captadors estarà calculada en funció de l’àrea de cobertura estimada per la part inferior d’un 
con imaginari de 45º en la zona on només hi hagi afluència d’un captador i de 60º en la zona d’influència de varis 
captadors. 
 
El captador estarà dotat d’una única baixada, ja que no es donen cap de les dues condicions següents: 
 
- La seva projecció horitzontal  del conductor es superior a la seva projecció vertical. 
- En el cas en que l’estructura a protegir tingui una altura superior a 28 m. 
 
El baixant es realitzarà entre la xapa metàl·lica i la malla deployé, degudament enfundat, seguint la trajectòria 
més curta i rectilínia possible evitant curvatures brusques inferiors a 20 cm i la proximitat de conduccions 
elèctriques. Com a conductors de baixada s’emprarà cable de coure descobert recuit de 50 mm² de secció amb 
una resistència màxima de 0,387 Ohm/km a 20 °C. 
 
La unió equipotencial entre les diferents masses, es realitzarà mitjançant d’una via d’espurnes (o protectors 
contra sobretensions) mitjançant cable de coure de 50 mm². 
 
Les antenes o elements metàl·lics que sobresurtin de la coberta també s’han d’unir equipotencialment, en el 
punt més pròxim mitjançant una via d’espurnes (o protector de sobretensions) a través de cable de coure de 
50 mm². 
 
En el cas d’instal·lacions elèctriques o de telecomunicacions, si els conductors estan apantallats o disposats en 
l’interior d’un conducte metàl·lic, pot ser suficient amb unir únicament la pantalla o els conductes metàl·lics a 
terra. 
 

En cas contrari, els conductors s’uniran al sistema de protecció contra el llamp mitjançant protectors contra 
sobretensions. 
 
En aquest cas tindrem un conductor de baixada i es realitzarà una unió equipotencial entre la massa 
perimetral de l’edifici i la massa del parallamps. Les antenes quedaran unides equipotencialment a la xarxa de 
terres practicada pel parallamps a través del màstil i del cable de coure de 50 mm². 
 
Les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les condicions assenyalades en la Instrucció ICT-
BT 018, Normativa NTE. 
 
Comprovació del CTE respecte a la seguretat front del llamp 
 
S’adjunta justificació de càlcul segons CTE SUA8 
 
Resultados Cálculo  

1. Datos Proyecto  

Normativa CTE 

Nombre del Proyecto 2 Ascensors de connexió a Ribes de Freser 

País Catalunya 

Cliente Ajuntament de Ribes de Freser 

Ciudad Ribes de Fraser 

2. Medidas Estructura  

l 3m 
L 3m 
h 12m 

 

 

3. Cálculo Índice de Riesgo 
 
Ng 
      6  
 
C1 Situación del edificio 
      Aislado sobre una colina o promontorio. 
 
Estructura 
      Metálica  

Cubierta 
      Metálica  

 
C3 Contenido del edificio 
      Otros contenidos.  
 
C4 Coeficiente en función del uso del edificio 
      Usos pública concurrencia, sanitario, comercial, docente.  
 
C5 Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio 
      Resto de edificios.  
 
¿En el edificio se manipulan substancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas? 
      NO  
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¿Existen antenas en el edificio? 
      NO  

5. Confección Estudio Según Plano  

Ae 4512.5 Rp min 4.24 

Na 0.0037 Ne 0.0542 

E 0.932 Nivel de Protección III 

Según los cálculos y la ubicación elegida, se determina que...  

Es necesaria la instalación de un pararrayos en su edificio. 
 
El valor de la Eficiencia Requerida es de 0.93, por lo tanto el nivel de protección requerido es:  

Nivel de Protección III 
 
Se  recomienda en este caso la instalación de un pararrayos: 

De, al menos, 45m de radio.  

 
Característiques del Parallamps projectat 
 
Per a complir el grau de protecció 3 es proposa instal·lar un parallamps INGESCO PDC 3.1 que té un abast de 60 
m. Aquest és un parallamps amb dispositiu de cebat, normalitzat segons UNE 21.186 i CTE. Útil per a protecció 
externa contra llamps per a tot tipus d’edificacions. 
 

 
 
- Normes d’aplicació que acompleix: 
 
UNE 21.186; UNE 21.185; CEI 1024-1; NFC 17.102; UNE 50.164-1 
aracterístiques tècniques exposades pel fabricant: 
 
- Eix central i conjunt deflector fabricats en acer inoxidable. AISI 316 
- Conjunt excitador: resina epoxy 
- 100% d’eficàcia en descàrrega. 
- Nivell de protecció classificat de molt alt. 

-Garantia de continuïtat elèctrica. No ofereix resistència al pas de la descàrrega. 
-Conserva totes les seves propietats tècniques inicials després de cada descàrrega. 
- Al no incorporar cap element electrònic no és fungible. 
- No precisa de font d’alimentació externa 
- Garantia de funcionament en qualsevol condició atmosfèrica. 
 
Normativa Aplicable 
Per a l’estudi d’aquestes instal·lacions s’ha tingut en compte les següents normes:  
 
Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació i els Documents Bàsics. 
Text refós amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre, y correcció d’errors del BOE de 25 de Gener 
de 2008. 
 
Reial Decret 842/2002 del 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
MC 6.8 Instal·lacions de protecció i seguretat 
Aquest projecte no preveu la instal·lació d'un sistema d'alarma. 
 
MC 6.9 Instal·lacions d’ascensors 
Tal i com s'ha descrit anteriorment, el projecte contempla la instal·lació de 2 ascensors per tal de salvar un 
desnivell total d'aproximadament 22 metres. Ambdós ascensors es plantejen seguint els mateixos criteris i es 
diferencien entre ells principalment en la distància de recorregut, així com en el nombre de parades útils i/o 
d'emergència. Seguidament es descriuen les característiques tècniques de cada un d'ells:  
 
Ascensor 1: 
Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus TRIVIUM d'Ascensors Serra, o 
equivalent, sense cambra de màquines, MOTOR de 8.0Kw de potència TRIFÀSIC a  380 Volts, de freqüència 
variable, d' 1 m/s de velocitat, 3 parades (2 parades usables i 1 parada intermitja de seguretat segons 
requeriments normatius), 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, cabina d'acer 
inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent de 50 
lux com a mínim, tipus LED, maniobra universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura 
central de vidre de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de 
tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de 
maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de 
pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment 
muntat, connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
 
Resum de característiques tècniques: 
Nombre de Persones: 8 
Capacitat és kgs: 630 
Nombre de parades: 3 
VELOCITAT de règim: 1 m / s. 
Amb anivellament: VARIADOR FREQÜÈNCIA 
Recorregut Aproximat: 13,00 m. 
Motor: 8.0kw. 
Volts: 380 v 
Sala de Màquines: SENSE SALA 
Tipus de maniobra: UNIVERSAL 
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Recinte: 1830 x 1750 mm. 
Cabina: 1100 x 1400 mm. 
Accessos: DOS A 180º 
Acabats: ACER INOXIDABLE 
Sòl: Preparat per rebre paviment de pedra. 
Il·luminació: LEDS 
Portes cabina: DUES, AUTOMÀTIQUES DE VIDRE I OBERTURA CENTRAL de 2 Fulles de 800 x 2000 mm. 
Portes de replà:TRES, AUTOMÀTIQUES DE VIDRE I OBERTURA CENTRAL de 2 Fulles de 800 x 2000 mm. 
Polsadors: AMB RELLEU 
La Instal·lació complirà amb la Directiva Europea 95/16/CE.  
Amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997 
 
Ascensor 2: 
Subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus TRIVIUM d'Ascensors Serra, o 
equivalent, sense cambra de màquines, MOTOR de 8.0Kw de potència TRIFÀSIC a  380 Volts, de freqüència 
variable, d' 1 m/s de velocitat, 3 parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, cabina 
d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent 
de 50 lux com a mínim, tipus LED, maniobra universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques 
d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, 
cables de tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable 
de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres 
de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. Totalment 
muntat, connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei 
(incloses en aquest preu). 
 
Resum de característiques tècniques: 
Nombre de Persones: 8 
Capacitat és kgs: 630 
Nombre de parades: 3 
VELOCITAT de règim: 1 m / s. 
Amb anivellament: VARIADOR FREQÜÈNCIA 
Recorregut Aproximat: 10,00 m. 
Motor: 8.0kw. 
Volts: 380 v 
Sala de Màquines: SENSE SALA 
Tipus de maniobra: UNIVERSAL 
Recinte: 1830 x 1750 mm. 
Cabina: 1100 x 1400 mm. 
Accessos: DOS A 180º 
Acabats: ACER INOXIDABLE 
Sòl: Preparat per rebre paviment de pedra. 
Il·luminació: LEDS 
Portes cabina: DUES, AUTOMÀTIQUES DE VIDRE I OBERTURA CENTRAL de 2 Fulles de 800 x 2000 mm. 
Portes de replà:TRES, AUTOMÀTIQUES DE VIDRE I OBERTURA CENTRAL de 2 Fulles de 800 x 2000 mm. 
Polsadors: AMB RELLEU 
 
La Instal·lació complirà amb la Directiva Europea 95/16/CE.  
Amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997 
 
 
 

MC 7 Mobiliari urbà  
 
Tot i que el projecte no té com a finalitat la instal·lació de mobiliari urbà, el qual es deixa per a futures 
intervencions complementàries a executar per part de l'Ajuntament, en cas que ho cregui necessari, es 
preveu la formació de 2 bancs a les zones d'accés a nivell inferior dels ascensors. 
 

 
Detall constructiu de banc integrat al mur 

Aquests bancs s'integren amb el revestiment dels murs de la zona i s'executen mitjançant la formació de 
bancada amb obra de fàbrica, per a una alçada útil de 45 cm, disposant una peça de coronament i acabat 
(seient) de formigó prefabricat, de 6 cm de gruix i de 50 a 60 cm d'amplada, col·locada amb morter sobre 
bancada. 
 
Frontalment els bancs es revestiran amb safates de xapa plegada d'acer corten, seguint l'especejament del 
mur en el qual es situen. La peça de coronament de formigó actua com a remat superior del revestiment 
frontal. 
 
 
 
Salvador Boada 
Arquitecte 
 
 
            
Juny  de 2015 
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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 Descripció de l’estructura 
 
Aquesta memòria documenta tècnicament el projecte de dos ascensors, els quals, mitjançant unes 
passeres de connexió, permeten salvar uns desnivells existents entre el barri Pavelló i el carrer 
Fonderia a Ribes del Freser (Girona), centrant-se en la descripció de l’estructura. 
 
Els elements que composen la nova construcció a realitzar son els següents: 
 
Ascensors 
 
La caixa dels mateixos es realitza amb un entramat de tubs quadrats 160/160/6mm d’acer 
conformat disposats en vertical en les quatre cantonades de la caixa i en horitzontal en totes les 
cares amb separacions màximes de 2,90m. 
 
En aquests elements horitzontals es on es fixa tant les guies de la cabina de l’ascensor i el 
contrapès com la perfileria auxiliar necessària per al suport dels paraments de façana.  
 
L’estabilitat d’aquesta caixa, en front de les accions horitzontals, degudes tant a l’acció del vent 
com al sisme s’assoleix mitjançant la unió rígida entre les barres que conformen l’estructura. 
 
 
Passeres 
 
El terra de les passeres s’executa amb una xapa metàl·lica Haircol 59 d’1mm de gruix sobre la 
qual s’aboca un cantell de formigó de 6+6cm de gruix. El tipus de formigó emprat serà per tipus 
d’exposició ambiental IV, per poder resistir el possible efecte de les sals de desglaç. 
 
Aquests forjats es suporten sobre un entramat de bigues d’acer, amb un comportament estructural 
diferent en cada una de les passeres. 
 

- En la passera 1, al estar conformada per una sola crugia amb una distància entre 
recolzaments d’aproximadament 12m, el perfil metàl·lic HEB-300 que suporta el forjat de 
xapa s’unirà a la mateixa mitjançant connectors tipus NELSON de ¾ polzades de diàmetre 
per conformar una biga mixta acer-formigó amb un moment d’inèrcia molt superior al del 
perfil metàl·lic si el considerem aïllat. Aquest increment d’inèrcia augmenta la rigidesa a 
flexió de l’element, reduint de forma considerable les deformacions. 

 
 
- En el cas de la passera 2, l’estructura de suport de la xapa són dos perfils laterals continus 

suportats per pilars metàl·lics amb una llum aproximada de 6.50m entre recolzaments . Al 
tractar-se d’un element continu, les deformacions es redueixen de forma considerable, 
aproximadament un 80%. Per tant, en aquest cas no és necessari conformar una biga 
mixta i, els connectors que es disposen només tenen la funció de fer solidari el perfil amb 
el forjat per evitar problemes de vinclament lateral. 
El recolzament de la passera es resol amb uns marcs metàl·lics amb alçat de triangle 
isòsceles invertit conformat amb perfils tipus HEB-160. 
Per no posar en contacte aquesta estructura amb el terreny, el recolzament en el 
fonament es realitza mitjançant un nan de formigó de 40x40cm de secció rematat amb una 
xapa de 15mm de gruix i 30cm d’amplada que presenta la inèrcia mínima en la direcció 
longitudinal de la rampa per permetre la dilatació de la mateixa. 
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1.2 Descripció de la fonamentació i contenció de terres 
 
Donat que el terreny on es situen les noves construccions té una forta pendent, per poder 
encaixar-les, es construeixen uns murs de contenció de formigó armat de 30cm de gruix els quals, 
a la vegada, conformen la base de les caixes dels ascensors. 
 
Aquests murs, degut a que l’estrat superficial és bàsicament rocós, s’executaran per mitjà 
d’encofrats contra el terreny per aprofitar les seves característiques geotècniques favorables i no 
introduir un reblert que podria crear empentes importants. 
 
Només en el cas dels murs que queden vistos per els dos costats, l’encofrat es realitzarà a 
ambdues cares. 
 
Pel que respecta a la fonamentació, en el cas de la caixa de l’ascensor i els murs que envolten el 
seu accés, aquesta es resoldrà amb una llosa de 30cm de gruix armada a ambdues cares. En el 
cas dels pilars de la passera 2, la fonamentació dels mateixos es resoldrà amb sabates aïllades de 
60cm de cantell i dimensió en planta de 150x80cm. 
 
El motiu de disposar sabates rectangulars respon al fet de que, en la direcció transversal de la 
passera, degut als moments que poden generar el vent, el sisme o possibles alternances de 
càrregues, es fa necessari disposar d’una major rigidesa de la fonamentació en aquesta direcció. 
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2 BASES DE CÀLCUL 
 
2.1 Característiques dels materials 
 
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 
 
2.1.1 Formigó 
 
S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretensat o 
postensat. Les seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en els anàlisi 
adjunts, són les següents: 
 

� Denominació i tipificació 
 
FONAMENTACIÓ, PILARS I FORJATS 

Tipificació: HA-30/B/20/IV 
Característiques intrínseques: 

� Fck: 
� Consistència: 
� TMA: 
� Tipus d’ambient: 

 
30.0 Mpa 
Blana 

20mm 
IV-F 

Contingut mínim de ciment: 325 kg/m3 

Màxima relació A/C: 0.50 

Resistència als 7 dies: 21.0 Mpa 
 
 
 
� Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 

 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació 
ulterior s’ha adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE en l’article 
39º, apartat 3r. 
 
D’aquest diagrama, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, 
d’equació: 

� � 002.00;2501850 ���� ���	 cdf  
on:  
σ es la tensió, 
fcd es la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació 

sobre la resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, 
detallant en l’apartat 4º de la present memòria, i 

ε es la deformació consegüent, 
  
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és: 

0035.0002.0;85.0 �
� �	 cdf  
 

� Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
 
A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 
 
a) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ejo: 

 
3

,000.10 jcmoj fE �
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b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant, Ej: 

 
3

,500.8 jcmj fE �
 

 
on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

8,, �� jckjcm ff
, en Mpa. 

� Coeficient de Poisson. 
 

S’ha considerat el valor 0.2. 
 

� Coeficient de dilatació tèrmica. 
 
S’ha considerat el valor 10-5  (ºC)-1 

 

� Coeficient de retracció. 
Segons les indicacions de l’article 39.7 de la EHE. 
 

� Coeficient de fluència. 
 
Segons les indicacions de l’article 39.8 del la EHE 
 

� Assaigs i control 
 
Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assaigs 
als que ha d’ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta 
en Obra del Formigó Armat. 
 
2.1.2 Acer per armadures passives 
 
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge 
dels elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE-08, és: 
B-500-SD, acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 
 
� Tipus d’acer: duresa natural 

� Límit elàstic, fyk: 500 Mpa. 

� B-500SD: 
� B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  
Soldabilitat 

� Mòdul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa. 

 
� Diagrama σ-ε de càlcul. 

 
El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que 
estableix la norma EHE-08, en l’article 38.4. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el 
seu tram inclinat posseeix una pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor 
E=200.000 Mpa, vàlid per a intervals de tensió compresos entre 

ydyd ff 

� 	 , sent fyd la 
resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 
coeficients de minoració de resistència, γs. 
 

� Característiques del material i assaigs. 
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Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, 
queden especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat i en el pla de control adjunt. 
 
2.1.3 Acer per les armadures actives 
 
S’utilitza per a permetre la introducció d’estats de pretensió en el formigó armat, constituint formigó 
pretesat o bé per a introduir accions similars en estructures metàl·liques. La seva tipificació, 
segons la EHE-08, es: Y 1860 S7, que implica: 
 
� Acer estirat en fred  
� Càrrega unitària màxima, fmax: 1860 Mpa 
� Límit elàstic, fyk: 1670 Mpa 
� Allargament en trencament: >3.5% 
� Relaxació, �: < 2% al 70% de fmax a 1000h 
� Mòdul de elasticitat, E: 190.000 Mpa 

 
� Diagrama σ-ε de càlcul. 

 
El diagrama tensió-deformació considerat és el simplificat, corresponent als acers de duresa 
natural que estableix la norma EHE-08, en el seu article 38.7.  En aquest diagrama s’observa una 
llei en la que el seu tram inclinat posseeix una pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, 
de valor E=190.000 Mpa, vàlid per a llindars de tensió compresos entre pdf

 	0 , sent fpd la 
resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 
coeficients de minoració de resistència, γs. 
 

� Característiques del material i assaigs. 
 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, 
queden especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat, pretesat i postesat i en el pla de control adjunt. 
 
2.1.4 Acer laminat 
 
S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl.lica, excepte els espàrrecs 
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma 
Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural – Acero” es distingeixen les característiques dels 
materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació. 
Les característiques del material que així com els assaigs a que s’hauria de sotmetre, queden 
especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura metàl.lica. 
 

� Acer per xapes i perfils 
 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no 
alejat, per a construccions metàl·liques d’us general), així com l’establert a les normes UNE-EN 
10210-1:1994 relativa a Perfils buits per a construcció, acabats en calent, d’acer no alejat de gra fi, 
i UNE-EN 10219-1:1998 relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en fred.  
 
A la taula següent (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen las característiques mecàniques 
mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els càlculs del 
present projecte d’estructura: 
 
Espessor nominal t (mm) Temperatura 

de l’assaig 
Charpy 
 

DESIGNACIÓ Tensió de límit elàstic 
fy (N/mm2) 

Tensió ruptura 
Fu (N/mm2) 

 t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3≤ t ≤100 
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ºC 
S235JR 

235 225 215 360 
20 

S235J0 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275J0 0 
S275J2 -20 
S355JR 

355 345 335 470 

20 
S355J0 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20 (1) 

S450J0 450 430 410 550 0 
(1)  Se li exigeix una energia mínima de 40J 
 
Les següents són característiques comunes a tots els acers: 
� Mòdul d’elasticitat, E 210.000 Mpa 
� Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa 
� Coeficient de Poisson, ν: 0.30 
� Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
� Densitat 7.850 Kg/m3. 

 
A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes 
per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material. S’especifiquen les 
dimensions en funció de la temperatura mínima a la que seran sotmesos durant la vida útil de 
l’estructura. 
 
Temperatura mínima 

0 ºC -10 ºC -20 ºC 
Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 
S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 
S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament 
es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, 
d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 
 

� Cargols, rosques i volanderes 
 
Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la 
taula següent (DB SE-A-13, taula 4.3): 
 
Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Tensió de límit elàstic fy (N/mm2) 240 300 480 640 900 
Tensió de ruptura fu (N/mm2) 400 500 600 800 1000 
 

� Materials d’aportació 
 
Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels 
materials base. 
 

� Resistència de càlcul 
 
Es defineix resistència de càlcul, fyd, al quocient de la tensió de límit elàstic i el coeficient de 
seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 
fyd= fy/γM 
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Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o la secció s’ha 
adoptat com a resistència de càlcul el valor: 
fud=fu/ γM2 

essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 
 
2.1.5 Fàbrica de maó. 
 
S’utilitza, en general, per a la realització de murets de càrrega d‘elements amb una necessitat de 
transmissió de càrrega baixa o molt baixa. Un exemple són els murets de recolzament per a 
escales, o alguns tipus de coberta. També s’utilitzen aquests murets per a la realització de forjats 
tipus sanitari. Totes les especificacions i característiques del material s’han definit en base al “DB 
SE-F Seguridad estructural: Fábrica.” 
 

� Denominació i tipificació. 
 
Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al DB SE-F a 
la taula 4.1, de tipus Perforades Ceràmiques, de manera que es compleixin les especificacions de 
volumetria de buits que a l’esmentada taula es contemplen. La resistència de les peces a utilitzar 
serà com a mínim de 20 N/mm2. 
El morter a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica serà del tipus ordinari, amb una 
resistència mínima M10, complint l’establert a DB SE-F 4.2. 
 

� Característiques mecàniques de la fàbrica. Resistència característica a compressió. 
 
Per al càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4 
del DB SE-F. La resistència característica del maó fb és de 20 N/mm2, i la del morter fm= 10 
N/mm2, amb el que la fàbrica elaborada amb maó de tipus perforat s’ha calculat amb una 
resistència fk= 7 N/mm2. 
 

� Característiques mecàniques de la fàbrica. Mòdul de deformació longitudinal. 
 
Com a mòdul d’elasticitat secant instantani s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F 4.6.5. Per al 
càlcul d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0’6. 
 
 
2.2 Característiques del terreny 
 
2.2.1 Característiques geotècniques dels materials 
 
A continuació s’especifiquen les característiques del terreny que s’exposen en l’estudi geotècnic nº  
12-15 realitzat per l’empresa “Geoinformes” per al projecte objecte del present document. 
 
Unitat geotécnica 1 
 

�= 28 º 
�mitjana� 1,90 t/m3 
C = 0 t/m2 

 
 
Unitat geotécnica 2 
 

�= 25 º 
�mitjana� 2,50 t/m3 
C = 300 t/m2 
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2.2.2 Hidrologia i nivell freàtic 
 
Durant la realització de les prospeccions només s’ha identificat presència d’aigua subterrània a la 
base del dipòsit quaternari, prop del seu contacte amb el substrat rocallós, a 7,20m de profunditat.  
 
2.3 Accions considerades 
 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present 
informe. 
 
Segons el DB SE-AE Acciones en la edificación, les accions i les forces que actuen sobre un 
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions 
accidentals. 
 
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, y respon a 
l’estipulat als apartats 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 
 
2.3.1 Accions permanents 
 
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació 
amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit.  
 
Es consideren 2 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 
 

� Pes propi 
 
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
separadors, tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos 
sostres...), reblerts (com els de terres) i equips fixes. 
 
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig 
obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos.  
 
A la taula següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 
 

a) Murs de fàbrica de totxo: 
- De totxo massís: 
- De totxo calat: 
- De totxo buit:  
 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 
- De bloc buit de morter: 
- De bloc buit de guix: 
 

 
16 KN/m3 
10 KN/m3 

c) Formigó: 
- Formigó armat: 
- Formigó en massa: 
- Formigó de escòria: 
 

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
16 KN/m3 

d) Paviments: 
- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 
- Terratzo: 
- Parquet: 

 
1 KN/m2 
0.80 KN/m2 
0.40 KN/m2 
 

e) Materials de coberta:  
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- Planxa plegada metàl·lica: 
- Teula corba: 
- Pissarra: 
- Tauler de rajola: 

0.12 KN/m2 
0.5 KN/m2 
0.3 KN/m2 
1 KN/m2 
 

f) Materials de construcció: 
- Sorra: 
- Ciment: 
- Pissarra: 
- Escòria granulada: 

 
15 KN/m3 
16 KN/m3 
17 KN/m3 
11 KN/m3 
 

g) Reomplerts: 
- Terreny, com a jardineres...: 
 

 
20 KN/m3 
 

 
Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, 
s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m2, 
multiplicat per la raó mitja entre la superfície de tabiqueria i la de la planta considerada.  
 
Així mateix, per vivendes, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del 
forjat, tal i com indica el DB ja mencionat. 
 
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria projectada, obtenint 
per una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 
 

� Tancaments ceràmics de dos fulls sense 
perforacions, de totxo calat de 15 cm. i envà 
de totxo buit de 10 cm, d’alçada fins als 
3.00 m.: 

 

 
10,50 KN/ml 

� Tancaments ceràmics de dos fulls amb 
perforacions, de totxo calat de 15 cm i envà 
de totxo buit de 10, d’alçada fins als 3.00 
m.: 

 

 
8 KN/ml 

� Tancaments de bloc de formigó de dos fulls 
sense perforacions, de 20 cm exterior i 10 
cm. interior: 

 

14,50 KN/ml 

� Tancaments de bloc de formigó de dos fulls 
amb perforacions, de 20 cm exterior i 10 cm. 
interior: 

 

10,50 KN/ml 

� Tancaments lleugers, d’alçada fins a 3.00 m.: 
 

4 KN/ml 

� Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 
m. i espessor 15 cm.: 

 
6,75 KN/ml 

� Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m 
i espessor 10 cm: 

 
3,60 KN/ml 

 
Es considera que el pes de les càrregues mortes sobre la coronació del mur, ja sigui per 
paviments o altres elements urbans, és de g = 0.5kN/m2. Aquesta càrrega inclou la possible 
disposició d’acopiament de material i pas de vehicles d’obra durant l’execució dels murs. 
 
 

� Pretensat 
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L’acció del pretensat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert a la instrucció EHE-08. El 
sistema de forces equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades per: 
 

1. Forces i moments concentrats als ancoratges. 
2. Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels 

mateixos. 
3. Forces tangencials degudes al fregament. 

 
El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la força de 
pretensat en dits punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la geometria del cable 
i la geometria de la zona d’ancoratge. 
 
 
2.3.2 Accions variables 
 
Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni menyspreable 
respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’us, les accions 
sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix 
l’acumulació de neu. 
 
 

� Sobrecàrregues d’ús 
 
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 
 
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les 
comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a 
qualsevol punt de la zona afectada. Dita càrrega concentrada s’ha considerat actuant 
simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament 
de vehicles lleugers, i de manera independent  i no simultània amb ella a la resta de casos descrits 
a la taula anterior. 
 
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores 
de valor 2kN/m. 
 
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega 
permesa en l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE. 
 

� Accions sobre baranes i elements divisoris 
 
Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 
horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un 
moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha 
determinat en base a l’estipulat a la taula 3.2 del DB SE-AE. 
 

� Vent 
 

Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur 
determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una 
pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 
 

qe=qb·ce·cp, essent: 
 

qb= Pressió dinàmica del vent.  ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau 
d’aspresa de l’entorn.  cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 
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Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel 
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 
 
Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 
l’altura en cada punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 
 
Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel 
al vent segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 
 

Grau d’ aspresa l’entorn considerat III 

Altura màxima de l’edifici 12 m 

Coeficient d’exposició (ce (12m)) 2.50 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0.50 KN/m2 

Esbeltesa en el pla paral·lel al vent: 6 

Coeficients eòlics: 
� cp: 
� cs: 

 
+0.80 
-  0.70 

 
Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici 
exposats al vent. 
 

� Accions tèrmiques 
 
Les accions tèrmiques no han estat considerades en el projecte per que la dimensió màxima de 
l’edifici en planta es de 12 m. 
 

� Neu 
 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb 
la fórmula: 
 

kn sq ·�� ; sent � el coeficient de forma la coberta, y sk el valor característic de la càrrega de neu 
sobre un terreny horitzontal. 
 
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor �=1. A la localitat de 
Ribes de Freser, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=1,30 kN/m2. 
 
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 
1,30 kN/m2. 
 
 
2.3.3 Accions accidentals 
 

� Sisme 
 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSE-02. 
 
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les 
construccions en funció del seu ús, segons el criteri següent: 
 
a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu 

col·lapse per causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics rellevants a tercers. 
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b) De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot 

ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, 
sense que es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 
c) D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol 

pugui interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 
 
Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de 
normal importància. 
 
Essent l’acceleració sísmica bàsica, ab per al municipi de Ribes de Freser de 0.10g, l’acceleració 
sísmica de càlcul, ac, amb la que s’ha dissenyat l’estructura es, d’acord amb l’article 2.2 de la 
referida norma: 

 ac  = S � ab 

on: 

ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, 
� és el coeficient de risc i 
S és el coeficient d’amplificació del terreny. 
 
Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, �: 

Localitat: Ribes de Freser 
ab:  0.10g 
�:  1.0 
 

Coeficient d’amplificació del terreny, S: 

Tipus de terreny: Roca lleugerament fracturada 
Coeficient C:  1.15 
Criteri:   �ab = 1x0.10 � 0.1g 
 

S= C/1.25 = 0.92 

Acceleració sísmica de càlcul:  

ac  = S � ab= 0.92x1.00x0.1=0.092 
 

2.3.4 Estats de càrrega considerats 
 
  * PASSERA 
 
  - Tipus de forjat:   Chapa Haircol 59 de 1mm 
  - Cantell:     6+6 cm 
 
  - Pes propi    2.25 KN/m2 
  - Càrregues permanents  0.00 KN/m2 
  - Sobrecàrrega dús   3.00 KN/m2 
  - Sobrecàrrega de neu  1.30 KN/m 
 
  - Càrrega TOTAL         6.55 KN/m2 

 



 

 

Pàg.  14 
 

   

 

  * COBERTA ASCENSOR 
 
  - Tipus de forjat:   Estructura metàl·lica  
 
  - Pes propi    0.50 KN/m2 
  - Càrregues permanents  1.50 KN/m2 
  - Sobrecàrrega dús   0.60 KN/m2 
  - Sobrecàrrega de neu  1.30 KN 
 
  - Càrrega TOTAL         3.90 KN/m2 

 
 

2.4 Coeficients de seguretat 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura.  Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 
 
2.4.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials. 
 
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en funció de 
diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a 
cada cas es té: 
 
2.4.1.a Formigó armat. 
 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta 
distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, �c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de 
pretesar, �s. Donat que el nivell de control d’execució de l’obra és normal, els coeficients respectius 
són 1.50, 1.15 y 1.15, respectivament. 
 
2.4.1.b Acer laminat. 
 
S’ han adoptat els següents valors: 
�M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 
�M1 = 1.10 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
�M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 
�M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  
�M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 
�M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de 
forats ovals o amb sobre mesura. 
 
2.4.1.c Fàbrica de maó. 
S’ha considerat un coeficient de seguretat de �M = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una 
Categoria d’execució C, i una Categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert 
en base a la taula 4.8 del DB SE-F. 
 
 

Situacions persistents i transitòries (1)  Categoria de l’execució 
 A B C 

Resistència de la fàbrica Categoria del control 
de fabricació (2) 

I 1,7 2,2 2,7 
II 2,0 2,5 3,0 

Resistència de “llaves y amarres”  2,5 2,5 2,5 
Ancoratge de l’acer d’armar.  1,7 2,2  
Acer (armadura activa i armadura passiva)  1,15 1,15  
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(1) Per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de “llaves y amarres” són els mateixos de les fàbriques; els 
coeficients són 1,2 1,5 y 1,8 respectivament per a les categories A B y C. 
(2) Categories segons 8.1.1 del DB SE-F 
 

 
 
2.4.2 Coeficients de majoració d’accions. 
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri 
s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 
 
2.4.2.a Formigó armat. 
Segons tipifica la EHE-08 en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients de 
majoració considerats per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per 
als Estats Límit Últim (ELU) i en la taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 
 
 
Tipus d’Acció 

Situació Persistent o 
transitòria 

Situació accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent �G=1,00 �G=1,50 �G=1,00 �G=1,00 

Pretesat �P=1,00 �P=1,00 �P=1,00 �P=1,00 

Permanent de valor no constant �G*=1,00 �G*=1,60 �G*=1,00 �G*=1,00 
Variable �Q=0,00 �Q=1,60 �Q=0,00 �Q=1,00 

Accidental - - �A=1,00 �A=1,00 
Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats 
Límits Últims 
 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent �G=1,00 �G=1,00 

Pretesat 
Armadura pretesa �P=0,95 �P=1,05 

Armadura posttesa �P=0,90 �P=1,10 

Permanent de valor no constant �G*=1,00 �G*=1,00 

Variable �Q=0.00 �Q=1.00 
Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats 
Límits de Servei. 
 
2.4.2.b Acer laminat 
En relació als coeficients �c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix  
el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 
 
Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 

Efecte desfavorable Efecte favorable 
 
 
Resistència 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

Variable 1,50 1,00 

 
 
Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 
Permanents 
   Pes propi 

 
1.10 

 
0.90 
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   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

1.35 
1.05 

0.80 
0.95 

Variable 1.50 0 

Taula 3: Coeficients parcials  � de seguretat per a accions. 

 
2.5 Hipòtesis de càlcul 
 
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.  
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims 
(ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 
 
2.5.1 Estructures de formigó armat i pretesat.   
 
Han estat considerades les que tipifica la EHE-08 en l’article 13, segons el detall: 
 
� Per a Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 
 
Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j

+* ������ ���
��  

 
Situacions accidentals: 

Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1kAkP
*
jk,jG

1j
jk,jG,

1j
*
,

�������� ���
��  

 
Situacions sísmiques: 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j
* ������ ���

���  
 
� Per a Estats Límit de Servei 
 
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
Combinació poc probable 

���
���

����
1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G �����
 

 
Combinació freqüent 

���
���

�����
1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i
ikiiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G �����
 

 
Combinació quasi permanent  

���
���

���
1

,,2,
1

,
*

,*

i
ikiiQ

j
kPjkjGjk,jG,

1j

QPG+G ����
 

 
On: 
Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 
G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
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ψ1,1 Qk,1  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 
2.5.2 Estructures d’acer laminat 
 
Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad 
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 
 
� Per a Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 
Situacions persistents o transitòries: 

Q+Q+P+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1Gjk,jG,
1j

* ����� ��
�  

Situacions accidentals: 
Q+Q+A+P+G ik,i2,iQ,

1>i
k,11,1Q,1dpjk,jG,

1j
*
,

������ ��
�  

Situacions sísmiques: 
Q+A+P+G ik,i2,iQ,

1i
djk,jG,

1j
��� ��

��  
 
� Per a Estats Límit de Servei 
 
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
Combinació característica 

��
��

���
1

,,01
i

ikik,jk,
1j

QQP+G
 

Combinació freqüent 

��
��

����
1

,,2,1,1,1
i

ikiiQkjk,
1j

QQ+PG �
 

Combinació quasi permanent  

��
��

��
1

,,2
i

ikijk,
1j

QP+G
 

 
On: 
Gk,j  Valor característic de les accions permanents 
G*k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 
 
2.6 Mètodes de càlcul. 
 
Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els 
postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials. 
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D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul 
en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta 
manera, les fissures per tracció i l’elastoplasticitat en compressió. Per a la comprovació de les 
seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es 
contemplen puntualment les consideracions del càlcul elastoplàstic. 
 
 
2.7 Programes de càlcul utilitzats. 
 

- Pel dimensionat d’estructures metàl·liques s’ha utilitzat el programa METAL 3D, de 
l’empresa CYPE Ingenieros, en la versió 2012, el qual incorpora el conjunt de la normativa 
aplicable del recent Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
 
2.8 Criteris de dimensionat. 
 
En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció 
dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 
 

� ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als desestabilitzants. 
 
� ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de 

desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul 
que les sol·liciten. 

 
� ELU d’ inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 

l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

 
� ELS de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura 

característica de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de la 
EHE-08 en funció de la classe d’exposició de l’element 

 
� ELS de deformació: s’ ha realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del DB SE. Això és: 

 
En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que 
es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi 
de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 

 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 
Resta dels casos 1/300 

 
En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per 
les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element). 
En el cas de considerar l’apariència de l’obra, considerant les deformacions produïdes per 
qualsevol combinació d’accions quasipermanent, limitant-les a L/300. 
 

� ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per 
efecte rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors 
que els que es mostren a la taula següent. 

  
Estructura Freqüència mínima (Hz) 
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes i concerts sense seients 7,0 
Centres comercials i locals de pública concurrència sense 5,0 
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seients fixes. 
Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 
Passeres. 4,5 

 
La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor 
pròxim als 3,00Hz. 
 
2.9 Normativa utilitzada 
 
2.9.1 Normativa bàsica 
 
DB-SE,  “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
DB-SI,  “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 
EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. 
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. 
 
 

3 MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
 
3.1 Elements constituïts per acer laminat. 
 
Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió  quant a les 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva 
estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 
 
Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats 
en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 
 
1. Control general del comportament de l’estructura 
 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de 
símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements 
inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran 
danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

 
b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no 

afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran 
situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos  d’unions cargolades, corrosions 
localitzades... 

 
2. Control de l’estat de conservació del material. 
 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 
 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. 
(Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de 
l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada 
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mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant 
un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 
característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 
moderada. (Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de 
l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona 
confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada 
mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant 
un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 
característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el 
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura 
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant 
un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes 
característiques que l’utilitzat en l’obra. 
 
En el present cas la classe d’exposició és de tipus  C1. Les inspeccions es coordinaran 
fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

 
Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 
 Classe d’exposició a la 

corrosió atmosfèrica. Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa �10 �1.3 
C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 
C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
C4  alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 
C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 
C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 

3.2 Estructures de formigó. 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un 
programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que 
el major número de patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el 
procés de corrosió de les seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la 
prevenció de la l’oxidació i la corrosió d’aquests  elements. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment 
concret en base als següents preceptes: 
 

a) L’estructura de formigó és interior. (Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de 
la Instrucció EHE-08) serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estar 
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construïts y després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de 
detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones 
amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores 
anti-carbonatació. 
 

b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe 
d’exposició IIa i IIb segons taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 
8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08.) En aquest cas serà precisa una revisió dels 
elements a l’any d’haver estat construïda i després establir una revisió dels mateixos cada 
dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. 

 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y protegir-les 
amb algun tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen 
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 
protectores anti-carbonatació. 
 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques 
d’exposició segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE-08). Serà precisa una 
imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’haver-se 
completat l’adormiment i procedir a una revisió al pas de sis mesos d’haver estat construït. 
Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual amb objecte 
de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 
Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es s’observen 
zones amb profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures 
protectores anti-carbonatació. 
 
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat 
justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà els 10 
anys. 
 
 
 
 
Barcelona, Juny de 2015 
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de
las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.100 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos : 6.00
Fracción de sobrecarga de uso : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.1.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N10 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 2.530 1.00 1.00 - -

N10/N14 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N14/N19 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N19/N23 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N23/N2 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N3/N9 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 2.530 1.00 1.00 - -
N9/N13 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N13/N17 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N17/N22 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N22/N4 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N5/N12 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 2.530 1.00 1.00 - -
N12/N16 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N16/N21 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N21/N25 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N25/N6 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N7/N11 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 2.530 1.00 1.00 - -
N11/N15 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N15/N20 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N20/N24 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 2.600 1.00 1.00 - -
N24/N8 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N9/N49 N9/N10 CDC 160x6 (CDC) 0.995 1.00 1.00 - -
N49/N10 N9/N10 CDC 160x6 (CDC) 0.995 1.00 1.00 - -
N10/N70 N10/N11 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N70/N11 N10/N11 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N12/N28 N12/N11 CDC 160x6 (CDC) 0.300 1.00 1.00 - -
N28/N26 N12/N11 CDC 160x6 (CDC) 1.390 1.00 1.00 - -
N26/N11 N12/N11 CDC 160x6 (CDC) 0.300 1.00 1.00 - -
N9/N63 N9/N12 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N63/N12 N9/N12 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N13/N73 N13/N14 CDC 160x6 (CDC) 0.995 1.00 1.00 - -
N73/N14 N13/N14 CDC 160x6 (CDC) 0.995 1.00 1.00 - -
N14/N69 N14/N15 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N69/N15 N14/N15 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N16/N15 N16/N15 CDC 160x6 (CDC) 1.990 1.00 1.00 - -
N13/N64 N13/N16 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N64/N16 N13/N16 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N17/N59 N17/N18 UPN 300 (UPN) 0.279 1.00 1.00 - -
N59/N48 N17/N18 UPN 300 (UPN) 0.716 1.00 1.00 - -
N48/N19 N17/N18 UPN 300 (UPN) 0.995 1.00 1.00 - -
N19/N18 N17/N18 UPN 300 (UPN) 0.206 1.00 1.00 - -
N19/N68 N19/N20 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N68/N20 N19/N20 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N21/N20 N21/N20 CDC 160x6 (CDC) 1.990 1.00 1.00 - -
N17/N65 N17/N21 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N65/N21 N17/N21 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N22/N23 N22/N23 CDC 160x6 (CDC) 1.990 1.00 1.00 - -
N23/N67 N23/N24 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N67/N24 N23/N24 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N25/N24 N25/N24 CDC 160x6 (CDC) 1.990 1.00 1.00 - -
N22/N66 N22/N25 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N66/N25 N22/N25 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N4/N71 N4/N2 CDC 160x6 (CDC) 0.990 1.00 1.00 - -
N71/N2 N4/N2 CDC 160x6 (CDC) 1.000 1.00 1.00 - -
N2/N47 N2/N8 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N47/N8 N2/N8 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N6/N72 N6/N8 CDC 160x6 (CDC) 0.990 1.00 1.00 - -
N72/N8 N6/N8 CDC 160x6 (CDC) 1.000 1.00 1.00 - -
N4/N45 N4/N6 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N45/N6 N4/N6 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N26/N27 N26/N27 IPN 160 (IPN) 0.234 1.00 1.00 - -
N28/N29 N28/N29 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N30/N29 N30/N31 UPN 160 (UPN) 0.545 1.00 1.00 - -
N29/N27 N30/N31 UPN 160 (UPN) 1.390 1.00 1.00 - -
N27/N31 N30/N31 UPN 160 (UPN) 0.545 1.00 1.00 - -
N15/N32 N15/N32 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N16/N33 N16/N33 IPN 160 (IPN) 0.234 1.00 1.00 - -
N34/N33 N34/N35 UPN 160 (UPN) 0.245 1.00 1.00 - -
N33/N32 N34/N35 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N32/N35 N34/N35 UPN 160 (UPN) 0.245 1.00 1.00 - -
N20/N36 N20/N36 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N21/N37 N21/N37 IPN 160 (IPN) 0.234 1.00 1.00 - -
N38/N37 N38/N39 UPN 160 (UPN) 0.245 1.00 1.00 - -
N37/N36 N38/N39 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N36/N39 N38/N39 UPN 160 (UPN) 0.245 1.00 1.00 - -
N24/N40 N24/N40 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N25/N41 N25/N41 IPN 160 (IPN) 0.234 1.00 1.00 - -
N42/N41 N42/N43 UPN 160 (UPN) 0.245 1.00 1.00 - -
N41/N40 N42/N43 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N40/N43 N42/N43 UPN 160 (UPN) 0.245 1.00 1.00 - -
N44/N63 N44/N45 IPE 120 (IPE) 2.530 0.50 0.50 - -
N63/N64 N44/N45 IPE 120 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N64/N65 N44/N45 IPE 120 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N65/N66 N44/N45 IPE 120 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N66/N45 N44/N45 IPE 120 (IPE) 1.020 0.50 0.50 - -
N46/N70 N46/N47 IPE 120 (IPE) 2.530 0.50 0.50 - -
N70/N69 N46/N47 IPE 120 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N69/N68 N46/N47 IPE 120 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N68/N67 N46/N47 IPE 120 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N67/N47 N46/N47 IPE 120 (IPE) 1.020 0.50 0.50 - -
N49/N73 N49/N48 IPE 80 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N73/N48 N49/N48 IPE 80 (IPE) 2.600 0.50 0.50 - -
N50/N23 N50/N23 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N51/N22 N51/N22 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N51/N50 N51/N50 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N52/N10 N52/N10 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N53/N9 N53/N9 IPN 160 (IPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N53/N52 N53/N52 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N54/N50 N54/N50 UPN 160 (UPN) 0.500 1.00 1.00 - -
N55/N51 N55/N51 UPN 160 (UPN) 0.500 1.00 1.00 - -
N55/N54 N55/N54 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N56/N52 N56/N52 UPN 160 (UPN) 0.500 1.00 1.00 - -
N57/N53 N57/N53 UPN 160 (UPN) 0.500 1.00 1.00 - -
N57/N56 N57/N56 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N58/N59 N58/N59 HE 300 B ([LH]) (HEB) 11.309 1.00 1.00 - -
N60/N61 N60/N18 HE 300 B ([LH]) (HEB) 9.703 1.00 1.00 - -
N61/N74 N60/N18 HE 300 B ([LH]) (HEB) 1.574 1.00 1.00 - -
N74/N18 N60/N18 HE 300 B ([LH]) (HEB) 1.213 1.00 1.00 - -
N61/N62 N61/N62 IPN 300 (IPN) 1.797 1.00 1.00 - -
N62/N18 N62/N18 IPN 300 (IPN) 1.528 1.00 1.00 - -
N71/N72 N71/N72 IPN 120 (IPN) 2.050 1.00 1.00 - -
N62/N74 N62/N59 HE 120 B  (HEB) 0.902 1.00 1.00 - -
N74/N59 N62/N59 HE 120 B  (HEB) 1.511 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.1.3.- Características mecánicas
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Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N10/N11, N12/N11, N9/N12, N13/N14, N14/N15, N16/N15, N13/N16, N19/N20,

N21/N20, N17/N21, N22/N23, N23/N24, N25/N24, N22/N25, N4/N2, N2/N8, N6/N8 y N4/N6
2 N17/N18
3 N26/N27, N28/N29, N15/N32, N16/N33, N20/N36, N21/N37, N24/N40, N25/N41, N50/N23, N51/N22, N52/N10 y N53/N9
4 N30/N31, N34/N35, N38/N39, N42/N43, N51/N50, N53/N52, N54/N50, N55/N51, N55/N54, N56/N52, N57/N53 y N57/N56
5 N44/N45 y N46/N47
6 N49/N48
7 N58/N59 y N60/N18
8 N61/N62 y N62/N18
9 N71/N72
10 N62/N59

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 CDC 160x6, (CDC) 35.59 15.40 15.40 1374.79 1374.79 2248.61

2 UPN 300, (UPN) 58.80 24.00 24.12 8030.00 495.00 37.40
3 IPN 160, (IPN) 22.80 10.54 7.99 935.00 54.70 6.57
4 UPN 160, (UPN) 24.00 10.24 9.38 925.00 85.30 7.39
5 IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 317.80 27.67 1.74
6 IPE 80, (IPE) 7.64 3.59 2.38 80.14 8.49 0.70
7 HE 300 B , Con losa de hormigón, (HEB)

Losa: 0.90 x 0.09 m (HA-30, Yc=1.5) 261.46 85.50 25.94 58366.13 8563.00 185.00

8 IPN 300, (IPN) 69.00 30.38 26.01 9800.00 451.00 56.80
9 IPN 120, (IPN) 14.20 6.70 4.80 328.00 21.50 2.71
10 HE 120 B , (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto
donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la
pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección
seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga.
'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde
comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N10 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N10 V+X Uniforme 0.034 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000

Listados
Estructura per ascensor i passera a Ribes de Freser (1) Fecha: 15/07/15
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N10 V-X Uniforme 0.030 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N1/N10 V+Y Uniforme 0.067 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N1/N10 V-Y Uniforme 0.058 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N10/N14 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N14 V+X Uniforme 0.043 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N10/N14 V-X Uniforme 0.037 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N10/N14 V+Y Uniforme 0.041 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N10/N14 V-Y Uniforme 0.036 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N14/N19 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N19 V+X Uniforme 0.049 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N14/N19 V-X Uniforme 0.043 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N14/N19 V+Y Uniforme 0.047 - - - Globales 0.616 0.788 0.000
N14/N19 V-Y Uniforme 0.042 - - - Globales -0.616 -0.788 -0.000
N19/N23 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N23 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N19/N23 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N19/N23 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N19/N23 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N23/N2 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N2 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N23/N2 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N23/N2 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N23/N2 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N3/N9 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N9 V+X Uniforme 0.030 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N3/N9 V-X Uniforme 0.034 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N3/N9 V+Y Uniforme 0.067 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N3/N9 V-Y Uniforme 0.058 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N9/N13 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N13 V+X Uniforme 0.037 - - - Globales 0.788 -0.616 0.000
N9/N13 V-X Uniforme 0.043 - - - Globales -0.788 0.616 -0.000
N9/N13 V+Y Uniforme 0.041 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N9/N13 V-Y Uniforme 0.036 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N13/N17 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N17 V+X Uniforme 0.043 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N13/N17 V-X Uniforme 0.049 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N13/N17 V+Y Uniforme 0.047 - - - Globales 0.616 0.788 0.000
N13/N17 V-Y Uniforme 0.042 - - - Globales -0.616 -0.788 -0.000
N17/N22 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N17/N22 V-X Uniforme 0.053 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N17/N22 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N17/N22 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N22/N4 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N4 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N22/N4 V-X Uniforme 0.053 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N22/N4 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N22/N4 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N5/N12 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N12 V+X Uniforme 0.030 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N5/N12 V-X Uniforme 0.034 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N5/N12 V+Y Uniforme 0.058 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N5/N12 V-Y Uniforme 0.067 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N12/N16 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N16 V+X Uniforme 0.037 - - - Globales 0.788 -0.616 0.000
N12/N16 V-X Uniforme 0.043 - - - Globales -0.788 0.616 -0.000
N12/N16 V+Y Uniforme 0.073 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N12/N16 V-Y Uniforme 0.083 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000

Listados
Estructura per ascensor i passera a Ribes de Freser (1) Fecha: 15/07/15
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N16/N21 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N21 V+X Uniforme 0.043 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N16/N21 V-X Uniforme 0.049 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N16/N21 V+Y Uniforme 0.084 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N16/N21 V-Y Uniforme 0.095 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N21/N25 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N25 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N21/N25 V-X Uniforme 0.053 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N21/N25 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N21/N25 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N25/N6 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N6 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N25/N6 V-X Uniforme 0.053 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N25/N6 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N25/N6 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N7/N11 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 V+X Uniforme 0.034 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N7/N11 V-X Uniforme 0.030 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N7/N11 V+Y Uniforme 0.058 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N7/N11 V-Y Uniforme 0.067 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N11/N15 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N15 V+X Uniforme 0.043 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N11/N15 V-X Uniforme 0.037 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N11/N15 V+Y Uniforme 0.073 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N11/N15 V-Y Uniforme 0.083 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N15/N20 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N20 V+X Uniforme 0.049 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N15/N20 V-X Uniforme 0.043 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N15/N20 V+Y Uniforme 0.084 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N15/N20 V-Y Uniforme 0.095 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N20/N24 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N24 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N20/N24 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N20/N24 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N20/N24 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N24/N8 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N8 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N24/N8 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N24/N8 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N24/N8 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N9/N49 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N49 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N49 CP Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N49 SU (Uso G1) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N49 Neu Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N10 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N10 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N10 CP Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N10 SU (Uso G1) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N10 Neu Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N70 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N70 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N11 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N11 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N28 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N26 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N11 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N63 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

Listados
Estructura per ascensor i passera a Ribes de Freser (1) Fecha: 15/07/15
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N9/N63 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N12 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N12 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N73 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N73 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N14 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N14 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N69 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N69 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N15 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N15 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N64 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N64 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N16 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N16 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N59 Carga permanente Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N59 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N48 Carga permanente Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N48 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N48 SU (Uso C) Trapezoidal 0.140 0.087 0.000 0.716 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N48 Neu Trapezoidal 0.060 0.038 0.000 0.716 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N19 Carga permanente Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N19 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N19 SU (Uso C) Trapezoidal 0.087 0.015 0.000 0.995 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N19 Neu Trapezoidal 0.038 0.007 0.000 0.995 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N18 Carga permanente Uniforme 0.046 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N18 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N18 SU (Uso C) Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N18 Neu Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N68 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N68 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N20 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N20 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N20 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N65 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N65 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N21 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N21 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 CP Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 SU (Uso G1) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Neu Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N67 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N67 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N24 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N24 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N66 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N66 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N25 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N25 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N71 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N2 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N47 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N47 CP Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N47 SU (Uso G1) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

Listados
Estructura per ascensor i passera a Ribes de Freser (1) Fecha: 15/07/15
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N2/N47 Neu Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N8 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N8 CP Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N8 SU (Uso G1) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N8 Neu Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N72 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N8 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 CP Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 SU (Uso G1) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N45 Neu Uniforme 0.064 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N6 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N6 CP Uniforme 0.074 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N6 SU (Uso G1) Uniforme 0.030 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N6 Neu Uniforme 0.064 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N27 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N27 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N31 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N31 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N32 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N33 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N33 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N33 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N35 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N36 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N37 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N39 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N39 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N40 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N41 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N40 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N40 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N43 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N43 CP Uniforme 0.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N63 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N63 V+X Uniforme 0.059 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N44/N63 V-X Uniforme 0.069 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N63/N64 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N64 V+X Uniforme 0.075 - - - Globales 0.788 -0.616 0.000
N63/N64 V-X Uniforme 0.085 - - - Globales -0.788 0.616 -0.000
N64/N65 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 V+X Uniforme 0.086 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N64/N65 V-X Uniforme 0.097 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N65/N66 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N66 V+X Uniforme 0.093 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N65/N66 V-X Uniforme 0.107 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N66/N45 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N45 V+X Uniforme 0.093 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N66/N45 V-X Uniforme 0.107 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N46/N70 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N70 V+X Uniforme 0.069 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N46/N70 V-X Uniforme 0.059 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N70/N69 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N69 V+X Uniforme 0.085 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N70/N69 V-X Uniforme 0.075 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N69/N68 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N68 V+X Uniforme 0.097 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N69/N68 V-X Uniforme 0.086 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N68/N67 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N67 V+X Uniforme 0.107 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N68/N67 V-X Uniforme 0.093 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N67/N47 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N47 V+X Uniforme 0.107 - - - Globales 0.788 -0.616 -0.000
N67/N47 V-X Uniforme 0.093 - - - Globales -0.788 0.616 0.000
N49/N73 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N73 V+Y Uniforme 0.083 - - - Globales 0.616 0.788 -0.000
N49/N73 V-Y Uniforme 0.073 - - - Globales -0.616 -0.788 0.000
N73/N48 Carga permanente Uniforme 0.006 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N48 V+Y Uniforme 0.095 - - - Globales 0.616 0.788 0.000
N73/N48 V-Y Uniforme 0.084 - - - Globales -0.616 -0.788 -0.000
N50/N23 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N22 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 CP Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 SU (Uso G1) Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 Neu Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N10 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N9 Carga permanente Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 CP Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 SU (Uso G1) Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 Neu Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N50 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N51 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 CP Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 SU (Uso G1) Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 Neu Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N52 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N53 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 CP Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 SU (Uso G1) Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 Neu Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Carga permanente Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 CP Faja 0.200 - 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 CP Faja 0.200 - 1.500 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 CP Faja 0.200 - 4.500 7.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 CP Faja 0.200 - 7.500 11.309 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 SU (Uso C) Faja 0.227 - 0.000 11.276 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 SU (Uso C) Faja 0.113 - 11.276 11.309 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Neu Faja 0.098 - 0.000 11.276 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Neu Faja 0.049 - 11.276 11.309 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N60/N61 Carga permanente Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 CP Faja 0.200 - 0.000 3.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 CP Faja 0.200 - 3.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 CP Faja 0.200 - 6.000 9.703 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 SU (Uso C) Uniforme 0.227 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 Neu Uniforme 0.098 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N74 Carga permanente Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N74 SU (Uso C) Trapezoidal 0.227 0.362 0.000 1.554 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N74 SU (Uso C) Faja 0.294 - 1.554 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N74 Neu Trapezoidal 0.098 0.157 0.000 1.554 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N74 Neu Faja 0.128 - 1.554 1.574 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 Carga permanente Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 SU (Uso C) Faja 0.245 - 0.000 0.033 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 SU (Uso C) Trapezoidal 0.356 0.223 0.033 0.474 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 SU (Uso C) Trapezoidal 0.223 0.038 0.474 1.086 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 SU (Uso C) Faja 0.019 - 1.086 1.213 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 Neu Faja 0.106 - 0.000 0.033 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 Neu Trapezoidal 0.154 0.097 0.033 0.474 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 Neu Trapezoidal 0.097 0.017 0.474 1.086 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N18 Neu Faja 0.008 - 1.086 1.213 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 SU (Uso C) Triangular Der. 0.117 - 0.000 1.797 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Neu Triangular Der. 0.051 - 0.000 1.797 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N18 Carga permanente Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N18 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N18 SU (Uso C) Faja 0.054 - 0.000 0.024 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N18 SU (Uso C) Triangular Izq. 0.107 - 0.024 1.528 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N18 Neu Faja 0.023 - 0.000 0.024 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N18 Neu Triangular Izq. 0.047 - 0.024 1.528 Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 Carga permanente Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 CP Puntual 3.000 - 1.025 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 CP Uniforme 0.149 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 SU (Uso G1) Uniforme 0.060 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N72 Neu Uniforme 0.129 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N74 Carga permanente Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N74 SU (Uso C) Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N74 Neu Uniforme 0.001 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N59 Carga permanente Uniforme 0.027 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N59 SU (Uso C) Uniforme 0.005 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N59 Neu Uniforme 0.002 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Reacciones

Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.1.1.- Hipótesis

Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N1 Carga permanente 0.005 -0.028 3.098 0.034 0.006 0.001
CP 0.029 -0.027 5.319 0.023 0.020 0.000
SU (Uso C) 0.002 -0.017 1.832 0.022 0.003 0.001
SU (Uso G1) 0.000 -0.002 0.150 0.002 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

V+X -0.712 0.168 -4.623 -0.209 -1.071 0.012
V-X 0.708 -0.165 4.623 0.208 1.069 -0.011
V+Y -0.560 -0.190 -3.546 0.205 -0.813 -0.011
V-Y 0.553 0.181 3.545 -0.201 0.810 0.011
Sismo X: Modo 1 -0.293 0.017 -2.614 -0.023 -0.467 -0.002
Sismo X: Modo 2 0.000 0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.019 0.009 -0.127 -0.013 0.028 0.001
Sismo X: Modo 4 0.015 -0.007 -0.067 0.010 0.021 -0.003
Sismo X: Modo 5 0.000 0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 -0.011 -0.024 -0.018 0.034 -0.015 0.004
Sismo Y: Modo 1 -0.003 0.000 -0.028 0.000 -0.005 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.007 0.022 -0.013 -0.030 0.011 -0.007
Sismo Y: Modo 3 0.008 0.004 -0.055 -0.006 0.012 0.001
Sismo Y: Modo 4 0.006 -0.003 -0.025 0.004 0.008 -0.001
Sismo Y: Modo 5 -0.001 0.045 -0.035 -0.063 -0.001 0.009
Sismo Y: Modo 6 -0.029 -0.066 -0.048 0.091 -0.040 0.010
Neu 0.000 -0.013 1.119 0.014 0.002 0.000

N3 Carga permanente -0.012 -0.008 1.935 0.015 -0.007 0.001
CP -0.038 0.029 4.425 -0.023 -0.035 0.000
SU (Uso C) -0.006 -0.006 0.915 0.011 -0.003 0.001
SU (Uso G1) -0.001 -0.002 0.144 0.001 0.000 0.000
V+X -0.691 0.174 1.037 -0.231 -1.043 0.012
V-X 0.696 -0.178 -1.038 0.233 1.045 -0.013
V+Y -0.579 -0.228 0.026 0.254 -0.844 -0.006
V-Y 0.572 0.219 -0.027 -0.251 0.841 0.007
Sismo X: Modo 1 -0.297 0.003 0.343 -0.007 -0.474 -0.001
Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 -0.026 0.000 -0.001 0.000
Sismo X: Modo 3 0.023 0.012 -0.028 -0.018 0.033 0.001
Sismo X: Modo 4 0.009 -0.016 0.073 0.022 0.012 -0.003
Sismo X: Modo 5 0.001 0.002 0.001 -0.003 0.001 0.000
Sismo X: Modo 6 -0.001 -0.011 0.005 0.016 -0.001 0.004
Sismo Y: Modo 1 -0.003 0.000 0.004 0.000 -0.005 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.008 -0.002 -0.612 0.003 -0.012 -0.007
Sismo Y: Modo 3 0.010 0.005 -0.012 -0.008 0.014 0.000
Sismo Y: Modo 4 0.003 -0.006 0.027 0.008 0.005 -0.001
Sismo Y: Modo 5 0.024 0.076 0.027 -0.107 0.034 0.009
Sismo Y: Modo 6 -0.002 -0.031 0.013 0.042 -0.002 0.010
Neu -0.006 -0.006 0.708 0.007 -0.002 0.000

N5 Carga permanente -0.003 -0.009 0.467 0.015 0.000 0.001
CP -0.025 0.031 4.098 -0.025 -0.024 0.000
SU (Uso C) -0.001 -0.008 -0.138 0.012 0.000 0.001
SU (Uso G1) 0.001 0.000 0.037 0.000 0.001 0.000
V+X -0.710 0.200 4.290 -0.265 -1.075 0.004
V-X 0.715 -0.204 -4.290 0.267 1.077 -0.003
V+Y -0.546 -0.233 3.323 0.277 -0.800 -0.011
V-Y 0.553 0.242 -3.323 -0.280 0.803 0.011
Sismo X: Modo 1 -0.291 0.003 2.420 -0.004 -0.464 -0.003
Sismo X: Modo 2 0.001 -0.001 0.002 0.001 0.001 0.000
Sismo X: Modo 3 0.019 0.015 0.121 -0.022 0.027 0.001
Sismo X: Modo 4 0.016 -0.022 0.036 0.031 0.024 -0.002
Sismo X: Modo 5 0.000 0.002 0.000 -0.003 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 -0.014 -0.001 0.010 0.001 -0.019 0.004
Sismo Y: Modo 1 -0.003 0.000 0.026 0.000 -0.005 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.012 -0.018 0.053 0.028 0.019 -0.007
Sismo Y: Modo 3 0.008 0.007 0.053 -0.010 0.012 0.000
Sismo Y: Modo 4 0.006 -0.008 0.013 0.012 0.009 -0.001
Sismo Y: Modo 5 -0.007 0.100 -0.006 -0.141 -0.010 0.008
Sismo Y: Modo 6 -0.038 -0.003 0.027 0.004 -0.052 0.010
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Neu 0.001 -0.003 0.020 0.005 0.003 0.000
N7 Carga permanente 0.000 -0.016 0.704 0.023 0.001 0.001

CP 0.029 -0.013 4.191 0.013 0.020 0.000
SU (Uso C) -0.003 -0.011 0.041 0.016 -0.002 0.001
SU (Uso G1) 0.001 0.000 0.042 0.000 0.001 0.000
V+X -0.739 0.174 -0.720 -0.226 -1.108 0.004
V-X 0.734 -0.171 0.720 0.225 1.106 -0.004
V+Y -0.528 -0.209 0.180 0.239 -0.771 -0.009
V-Y 0.535 0.218 -0.180 -0.243 0.774 0.009
Sismo X: Modo 1 -0.289 0.006 -0.158 -0.010 -0.459 -0.003
Sismo X: Modo 2 0.001 0.000 0.025 0.000 0.002 0.000
Sismo X: Modo 3 0.015 0.012 0.034 -0.017 0.022 0.001
Sismo X: Modo 4 0.023 -0.013 -0.042 0.019 0.033 -0.002
Sismo X: Modo 5 -0.001 0.002 0.000 -0.002 -0.001 0.000
Sismo X: Modo 6 -0.024 -0.014 0.003 0.019 -0.033 0.003
Sismo Y: Modo 1 -0.003 0.000 -0.002 0.000 -0.005 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.030 0.005 0.572 -0.005 0.044 -0.007
Sismo Y: Modo 3 0.007 0.005 0.015 -0.007 0.010 0.001
Sismo Y: Modo 4 0.008 -0.005 -0.015 0.007 0.012 -0.001
Sismo Y: Modo 5 -0.032 0.069 0.013 -0.097 -0.045 0.009
Sismo Y: Modo 6 -0.065 -0.038 0.008 0.053 -0.090 0.009
Neu 0.001 -0.005 0.109 0.007 0.002 0.000

N44 Carga permanente -0.001 0.000 0.391 0.000 0.000 0.000
CP -0.003 0.002 1.715 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.000 0.000 0.112 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000
V+X -0.052 0.037 0.621 0.000 0.000 0.000
V-X 0.059 -0.042 -0.621 0.000 0.000 0.000
V+Y -0.002 -0.004 0.389 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.002 0.004 -0.388 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 -0.001 -0.002 0.333 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 -0.004 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 -0.087 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 -0.001 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
Neu 0.000 0.000 0.098 0.000 0.000 0.000

N46 Carga permanente 0.000 0.000 0.595 0.000 0.000 0.000
CP 0.002 -0.002 1.866 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.000 0.000 0.272 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000
V+X -0.060 0.042 -0.604 0.000 0.000 0.000
V-X 0.053 -0.037 0.604 0.000 0.000 0.000
V+Y -0.002 -0.004 -0.371 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.002 0.004 0.372 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 -0.001 -0.001 -0.323 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 -0.016 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 0.001 0.000 -0.021 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.088 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 -0.007 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 -0.008 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 -0.001 0.000 -0.007 0.000 0.000 0.000
Neu 0.000 0.000 0.171 0.000 0.000 0.000

N58 Carga permanente 0.003 -0.032 1.819 0.000 0.000 0.000
CP 0.001 -0.065 1.134 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.002 -0.031 1.288 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.021 2.345 0.005 0.000 0.000 0.000
V-X 0.021 -2.342 -0.005 0.000 0.000 0.000
V+Y -0.040 -1.235 0.002 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.040 1.233 -0.002 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 -0.019 0.007 0.002 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.000 -0.042 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.001 0.161 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 -0.001 -0.121 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.008 -0.966 -0.002 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.001 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 0.000 -0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 0.001 0.178 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.000 0.137 0.001 0.000 0.000 0.000
Neu 0.001 -0.009 0.558 0.000 0.000 0.000

N60 Carga permanente 0.008 0.093 2.017 0.000 0.000 0.000
CP 0.004 0.045 1.271 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.006 0.074 1.448 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.073 -0.752 -0.006 0.000 0.000 0.000
V-X 0.073 0.750 0.006 0.000 0.000 0.000
V+Y -0.062 -0.866 -0.003 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.062 0.868 0.003 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 -0.044 -0.019 -0.002 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.002 -0.175 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 0.000 0.157 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 0.001 -0.131 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.003 0.280 0.001 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.001 -0.076 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 0.000 0.058 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 0.000 0.234 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.002 -0.357 0.000 0.000 0.000 0.000
Neu 0.003 0.035 0.627 0.000 0.000 0.000

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N10 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 2.53 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 25.8

x: 0 m
η = 27.3

x: 0 m
η = 18.5

x: 0 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 62.6 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.48 m
η = 0.6

x: 1.9 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 62.6

N10/N14 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 20.4

x: 2.6 m
η = 16.5

x: 0 m
η = 11.3

x: 0 m
η = 2.9 η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 43.3 η < 0.1 η = 0.6 x: 1.3 m
η = 0.5

x: 1.52 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 43.3

N14/N19 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 16.6

x: 2.6 m
η = 15.1

x: 2.6 m
η = 12.2 η = 2.0 η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.6 m

η = 30.3 η < 0.1 η = 0.6 x: 1.3 m
η = 0.7

x: 0.867 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 30.3

N19/N23 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 12.3

x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 15.3 η < 0.1 η = 1.0 x: 1.08 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 15.3
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N23/N2 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.1

x: 1.02 m
η = 9.7

x: 1.02 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 14.8 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.02 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 14.8

N3/N9 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 14.2

x: 0 m
η = 26.3

x: 0 m
η = 19.7

x: 0 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 51.2 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.48 m
η = 1.1

x: 1.69 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 51.2

N9/N13 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 11.4

x: 2.6 m
η = 16.5

x: 0 m
η = 10.6

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.6 m

η = 36.0 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.08 m
η = 1.1

x: 1.52 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 36.0

N13/N17 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 10.0

x: 2.6 m
η = 15.7

x: 2.6 m
η = 13.1 η = 2.1 η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.6 m

η = 30.2 η < 0.1 η = 2.1 x: 2.17 m
η = 0.9

x: 0.867 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 30.2

N17/N22 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 11.7

x: 0 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 17.5 η < 0.1 η = 1.2 x: 2.6 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 17.5

N22/N4 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.3

x: 1.02 m
η = 10.1

x: 1.02 m
η = 6.9

x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 16.2 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.02 m
η = 1.7

x: 0.17 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 16.2

N5/N12 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 2.53 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 15.4

x: 0 m
η = 27.2

x: 0 m
η = 19.1

x: 0 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 2.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 52.5 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.48 m
η = 1.0

x: 1.69 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 52.5

N12/N16 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 2.6 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 10.4

x: 2.6 m
η = 15.3

x: 0 m
η = 9.6

x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 33.2 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.08 m
η = 0.8

x: 1.52 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 33.2

N16/N21 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 5.8

x: 2.6 m
η = 9.3

x: 2.6 m
η = 11.7

x: 0 m
η = 1.8 η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.6 m

η = 24.7 η < 0.1 η = 0.6 x: 1.3 m
η = 0.5

x: 1.08 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 24.7

N21/N25 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.9

x: 2.6 m
η = 7.3

x: 0 m
η = 11.2

x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.4 η < 0.1 η = 1.0 x: 1.08 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 13.4

N25/N6 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.2

x: 1.02 m
η = 8.8

x: 1.02 m
η = 6.2

x: 0 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 14.8 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.17 m
η = 1.4

x: 1.02 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 14.8

N7/N11 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 9.6

x: 0 m
η = 27.7

x: 0 m
η = 18.1

x: 0 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 2.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 48.6 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.69 m
η = 0.7

x: 1.69 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 48.6

N11/N15 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 6.8

x: 0 m
η = 15.9

x: 0 m
η = 11.2

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 1.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 32.3 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.52 m
η = 0.6

x: 1.52 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 32.3

N15/N20 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.9

x: 2.6 m
η = 9.7

x: 2.6 m
η = 11.3

x: 0 m
η = 1.8 η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.6 m

η = 23.5 η < 0.1 η = 0.8 x: 1.3 m
η = 0.5

x: 1.08 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 23.5

N20/N24 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.9

x: 2.6 m
η = 6.3

x: 0 m
η = 8.3

x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.6 m

η = 11.5 η < 0.1 η = 1.0 x: 1.52 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 11.5

N24/N8 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.2

x: 1.02 m
η = 9.5

x: 1.02 m
η = 6.2

x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 14.6 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.02 m
η = 1.2

x: 0.34 m
η = 0.9

CUMPLE
η = 14.6

N9/N49 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 35.3

x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 10.2 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 36.3 η < 0.1 η = 0.9 x: 0.249 m
η = 4.3

x: 0.995 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 36.3

N49/N10 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m
η = 36.7

x: 0.995 m
η = 1.3

x: 0.995 m
η = 10.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 38.1 η < 0.1 η = 1.2 x: 0.498 m
η = 2.8

x: 0.995 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 38.1

N10/N70 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 18.8

x: 1.02 m
η = 2.3

x: 1.02 m
η = 5.2 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 19.6 η < 0.1 η = 2.4 x: 1.02 m
η = 2.5

x: 0.171 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 19.6

N70/N11 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 1.02 m
η = 22.8

x: 0 m
η = 2.3

x: 1.02 m
η = 6.1 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 24.4 η < 0.1 η = 1.5 x: 1.02 m
η = 2.8

x: 1.02 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 24.4

N12/N28 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 34.2

x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 9.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 35.5 η < 0.1 η = 4.9 x: 0 m
η = 4.5

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 35.5

N28/N26 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 24.1

x: 1.39 m
η = 0.9

x: 1.39 m
η = 6.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.9 η < 0.1 η = 0.3 x: 0 m
η = 1.9

x: 1.39 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 24.9

N26/N11 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η = 0.1 x: 0.3 m
η = 35.2

x: 0.3 m
η = 1.3

x: 0.3 m
η = 10.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.3 m

η = 36.3 η < 0.1 η = 4.9 x: 0 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 36.3

N9/N63 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 21.2

x: 1.02 m
η = 2.3

x: 1.02 m
η = 5.7 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 2.3 x: 1.02 m
η = 2.6

x: 0.171 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 21.3

N63/N12 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η = 0.1 x: 1.02 m
η = 22.9

x: 0 m
η = 2.3

x: 1.02 m
η = 5.8 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 23.3 η < 0.1 η = 1.5 x: 1.02 m
η = 2.7

x: 0.683 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 23.3

N13/N73 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 23.7

x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 7.0 η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 26.6 η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 26.6

N73/N14 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0.995 m
η = 24.5

x: 0 m
η = 2.1

x: 0.995 m
η = 7.2 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 26.4 η < 0.1 η = 0.7 x: 0.249 m
η = 1.3

x: 0.995 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 26.4

N14/N69 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 20.4

x: 0 m
η = 2.0

x: 1.02 m
η = 5.7 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.9 η < 0.1 η = 2.6 x: 0.854 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 21.9

N69/N15 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 1.02 m
η = 23.5

x: 1.02 m
η = 1.7

x: 1.02 m
η = 6.2 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 24.3 η < 0.1 η = 2.1 x: 1.02 m
η = 3.0

x: 0.171 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 24.3

N16/N15 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η = 0.1 x: 1.99 m
η = 25.1

x: 0 m
η = 1.5

x: 1.99 m
η = 5.3 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m

η = 25.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 1.7

x: 1.39 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 25.4

N13/N64 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 20.3

x: 0 m
η = 2.6

x: 1.02 m
η = 6.0 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.2 η < 0.1 η = 2.9 x: 1.02 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 21.2

N64/N16 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 1.02 m
η = 20.9

x: 1.02 m
η = 2.0

x: 1.02 m
η = 5.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 21.5 η < 0.1 η = 2.4 x: 1.02 m
η = 2.6

x: 0.342 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 21.5

N17/N59 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.6 η = 0.6 x: 0.279 m
η = 11.0

x: 0.279 m
η = 20.5

x: 0 m
η = 12.1 η = 3.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.279 m

η = 30.6 η < 0.1 η = 22.6 x: 0 m
η = 7.8

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 30.6

N59/N48 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.7 η = 1.5 x: 0 m
η = 13.1

x: 0 m
η = 12.6

x: 0.716 m
η = 7.5 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 27.4 η < 0.1 η = 8.6 x: 0.716 m
η = 2.5

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 27.4

N48/N19 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.7 η = 1.6 x: 0.995 m
η = 17.4

x: 0.995 m
η = 9.4

x: 0.995 m
η = 7.1 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 28.5 η < 0.1 η = 2.7 x: 0.746 m
η = 3.4

x: 0.746 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 28.5

N19/N18 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 13.9

x: 0.206 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 16.6 η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.4 η < 0.1 η = 42.3 x: 0 m
η = 10.7

x: 0 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 42.3

N19/N68 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.3 x: 0 m
η = 11.4

x: 0 m
η = 9.5

x: 1.02 m
η = 4.0 η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.8 η < 0.1 η = 3.7 x: 1.02 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 20.8

N68/N20 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.3 x: 1.02 m
η = 14.9

x: 1.02 m
η = 6.4

x: 1.02 m
η = 4.3 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 20.3 η < 0.1 η = 1.0 x: 1.02 m
η = 1.7

x: 1.02 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 20.3

N21/N20 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.3 x: 1.99 m
η = 15.9

x: 1.99 m
η = 6.0

x: 1.99 m
η = 3.5 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 0.9

x: 1.99 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 21.3

N17/N65 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.1 η = 1.2 x: 0 m
η = 10.6

x: 1.02 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 3.6 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.1 η < 0.1 η = 3.5 x: 1.02 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 16.1

N65/N21 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.1 η = 1.2 x: 1.02 m
η = 10.8

x: 1.02 m
η = 5.8

x: 1.02 m
η = 3.3 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 17.6 η < 0.1 η = 0.7 x: 1.02 m
η = 2.0

x: 0.683 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 17.6

N22/N23 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.7 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 3.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.6 η < 0.1 η = 0.6 x: 1.99 m
η = 1.2

x: 0.597 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 12.6

N23/N67 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 5.7

x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.4 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.02 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 6.4

N67/N24 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.02 m
η = 7.8

x: 0 m
η = 1.4

x: 1.02 m
η = 2.4 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 8.6 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.5

x: 1.02 m
η = 0.7

x: 0.171 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 8.6

N25/N24 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.6 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.99 m
η = 7.3

x: 1.99 m
η = 0.8

x: 1.99 m
η = 1.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m

η = 8.2 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.99 m
η = 0.4

x: 0.597 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 8.2

N22/N66 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.3 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 2.9 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 10.8 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 0.7

x: 1.02 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 10.8

N66/N25 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.02 m
η = 8.2

x: 0 m
η = 1.7

x: 1.02 m
η = 2.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 9.2 η < 0.1 η = 0.7 x: 1.02 m
η = 1.0

x: 1.02 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 9.2

N4/N71 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.7 x: 0.99 m
η = 13.4

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 5.0

x: 0.248 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.99 m

η = 14.1 η < 0.1 η = 11.2 x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 14.1

N71/N2 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.7 x: 0 m
η = 13.4

x: 1 m
η = 1.0

x: 1 m
η = 4.8

x: 1 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 14.0 η < 0.1 η = 11.6 x: 0.75 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 14.0

N2/N47 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 1.1

x: 1.02 m
η = 2.1 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.9 η < 0.1 η = 0.6 x: 0.854 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 6.9

N47/N8 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 1.02 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 2.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 6.3 η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m
η = 0.8

x: 0.171 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 6.3

N6/N72 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.6 x: 0.99 m
η = 13.5

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 4.8

x: 0.248 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.99 m

η = 14.1 η < 0.1 η = 11.5 x: 0 m
η = 3.6

x: 0.248 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 14.1

N72/N8 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.6 x: 0 m
η = 13.5

x: 0 m
η = 0.7

x: 1 m
η = 4.9

x: 1 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 14.1 η < 0.1 η = 11.1 x: 1 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 14.1

N4/N45 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 5.7

x: 0 m
η = 0.9

x: 1.02 m
η = 1.9 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.1 η < 0.1 η = 1.0 x: 1.02 m
η = 1.2

x: 0.171 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 6.1

N45/N6 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 1.02 m
η = 6.1

x: 1.02 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 1.9 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 7.3 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 1.0

x: 0.171 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 7.3

N26/N27 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 5.6

x: 0.117 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 5.8 η < 0.1 η = 2.8 x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 5.8

N28/N29 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 5.7

x: 0.233 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 5.9 η < 0.1 η = 2.8 x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 5.9

N30/N29 ⎯λ < 2.0 x: 0.272 m
λw ≤ λw,máx

η < 0.1 η < 0.1 x: 0.545 m
η = 2.8

x: 0.545 m
η = 0.6

x: 0.545 m
η = 2.1 η < 0.1 x: 0.272 m

η < 0.1
x: 0.272 m
η < 0.1

x: 0.545 m
η = 2.7

x: 0.272 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 2.8

Listados
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N29/N27 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 x: 0.695 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 2.9

x: 1.39 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.39 m

η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 3.0

N27/N31 ⎯λ < 2.0 x: 0 m
λw ≤ λw,máx

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 2.1 η = 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 2.8

N15/N32 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 5.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.1 η < 0.1 η = 5.9 x: 0.233 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 6.1

N16/N33 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 5.7 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.4 η < 0.1 η = 5.7 x: 0 m
η = 4.2

x: 0.234 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 6.4

N34/N33 ⎯λ < 2.0 x: 0.123 m
λw ≤ λw,máx

η < 0.1 η < 0.1 x: 0.245 m
η = 0.6

x: 0.245 m
η = 0.1

x: 0.245 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0.123 m

η < 0.1
x: 0.123 m
η < 0.1

x: 0.245 m
η = 0.5

x: 0.123 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 0.9

N33/N32 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m
η = 8.8

x: 0 m
η = 0.5

x: 1.99 m
η = 3.8

x: 1.19 m
η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 8.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m
η = 2.8

x: 1.39 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 8.8

N32/N35 ⎯λ < 2.0 x: 0 m
λw ≤ λw,máx

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 0.9

N20/N36 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 0.117 m
η < 0.1

x: 0.117 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 5.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 9.1 η < 0.1 η = 4.5 x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 9.1

N21/N37 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 5.6

x: 0.234 m
η = 1.6

x: 0 m
η = 5.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 6.8 η < 0.1 η = 4.1 x: 0 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 6.8

N38/N37 N.P.(5) x: 0.123 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.245 m
η = 0.6

MEd = 0.00
N.P.(6)

x: 0.245 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.123 m
η < 0.1 N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE
η = 0.9

N37/N36 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.2 x: 0.995 m
η = 8.8

x: 0 m
η = 1.1

x: 1.99 m
η = 3.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 8.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.99 m
η = 2.8

x: 1.19 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 8.9

N36/N39 N.P.(5) x: 0 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.6

MEd = 0.00
N.P.(6)

x: 0 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0 m
η < 0.1 N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE
η = 0.9

N24/N40 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 2.9

x: 0.233 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 3.6 η < 0.1 η = 2.4 x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 3.6

N25/N41 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 0.234 m
η = 0.1

x: 0.234 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 2.9

x: 0.234 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 3.7 η < 0.1 η = 2.1 x: 0 m
η = 2.2

x: 0.234 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 3.7

N42/N41 N.P.(5) x: 0.123 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.245 m
η = 0.3

MEd = 0.00
N.P.(6)

x: 0.245 m
η = 0.5

VEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.123 m
η < 0.1 N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) MEd = 0.00

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE
η = 0.5

N41/N40 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.995 m
η = 4.5

x: 0 m
η = 0.4

x: 1.99 m
η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 4.6 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 4.6

N40/N43 ⎯λ < 2.0 x: 0 m
λw ≤ λw,máx

η = 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 0.5

N44/N63 ⎯λ < 2.0 x: 0.211 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 19.0

x: 2.53 m
η = 4.2

x: 2.53 m
η = 5.1

x: 2.53 m
η = 1.9 η = 0.1 x: 0.211 m

η < 0.1
x: 0.211 m
η < 0.1

x: 2.53 m
η = 24.6

x: 0.211 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 24.6

N63/N64 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 15.6

x: 0 m
η = 11.6

x: 2.6 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 35.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.52 m
η = 0.5

x: 1.3 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 35.1

N64/N65 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 10.8

x: 0 m
η = 6.9

x: 0 m
η = 9.0

x: 0 m
η = 2.8

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.3 m
η = 0.3

x: 1.52 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 24.6

N65/N66 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 6.4

x: 0 m
η = 8.2

x: 0 m
η = 6.0

x: 0 m
η = 3.1 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 2.17 m
η = 0.1

x: 1.52 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 12.4

N66/N45 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.0

x: 1.02 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 4.9

x: 1.02 m
η = 1.7 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 9.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 0.5 x: 0.68 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 9.8

N46/N70 ⎯λ < 2.0 x: 0.211 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 22.2

x: 2.53 m
η = 4.0

x: 2.53 m
η = 4.9

x: 2.53 m
η = 1.9 η = 0.1 x: 0.211 m

η < 0.1
x: 0.211 m
η < 0.1

x: 2.53 m
η = 27.4

x: 0.211 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

η = 27.4

N70/N69 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 18.7

x: 0 m
η = 12.1

x: 2.6 m
η = 11.4

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 37.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.52 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 37.1

N69/N68 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 13.3

x: 2.6 m
η = 6.8

x: 0 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.65 m
η = 0.3

x: 0.65 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 25.1

N68/N67 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 7.9

x: 0 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 5.5

x: 0 m
η = 3.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.3 m
η = 0.1

x: 1.52 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 16.1

N67/N47 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.4

x: 0.85 m
η = 3.8

x: 0 m
η = 4.0

x: 1.02 m
η = 1.7 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 9.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.51 m
η = 0.5

x: 0.68 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 9.4

N49/N73 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 12.6

x: 0 m
η = 14.5

x: 0 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 3.8 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η < 0.1

x: 1.3 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 28.7

N73/N48 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 14.4

x: 0 m
η = 19.1

x: 0 m
η = 6.5

x: 0 m
η = 5.0

x: 2.6 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 30.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.08 m
η = 0.3

x: 1.73 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 30.0

N50/N23 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.2 x: 0.233 m
η = 3.8

x: 0.233 m
η = 1.2

x: 0.233 m
η = 2.0

x: 0.233 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 4.4 η < 0.1 η = 1.4 x: 0.233 m
η = 0.9

x: 0.233 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 4.4

N51/N22 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 3.8

x: 0.233 m
η = 1.9

x: 0.233 m
η = 2.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 5.1 η < 0.1 η = 1.5 x: 0.233 m
η = 0.9

x: 0.117 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 5.1

N51/N50 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m
η = 2.3

x: 1.99 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 2.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.4

x: 1.99 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 2.4

N52/N10 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 3.8

x: 0.233 m
η = 0.9

x: 0.233 m
η = 2.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 4.3 η < 0.1 η = 4.6 x: 0.233 m
η = 0.9

x: 0.233 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 4.6

N53/N9 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 3.8

x: 0.233 m
η = 1.0

x: 0.233 m
η = 2.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 4.4 η < 0.1 η = 4.6 x: 0.233 m
η = 0.9

x: 0.233 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 4.6

N53/N52 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η = 0.1 x: 0.995 m
η = 2.3

x: 1.99 m
η = 0.2

x: 1.99 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 2.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 2.3

N54/N50 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 1.8

x: 0.5 m
η = 0.4

x: 0.5 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 2.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.5 m
η = 0.4

x: 0.25 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 2.1

N55/N51 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 1.8

x: 0.5 m
η = 0.3

x: 0.5 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 2.0 η < 0.1 η = 0.1 x: 0.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 2.0

N55/N54 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0.995 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m
η = 1.7 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m

η = 0.3
x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.7

N56/N52 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 1.8

x: 0.5 m
η = 0.1

x: 0.5 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.8

N57/N53 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 0.1

x: 0.5 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 0.4

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.8

N57/N56 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0.995 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 0.3
x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.7

N58/N59 CUMPLE
η = 28.9

N60/N61 CUMPLE
η = 37.1

N61/N74 CUMPLE
η = 28.6

N74/N18 CUMPLE
η = 14.1

N61/N62 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.2 η = 1.0 x: 1.12 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 1.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 5.0 η < 0.1 η = 1.4 x: 0 m
η = 0.7

x: 1.12 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 5.0

N62/N18 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.3 η = 1.0 x: 1.53 m
η = 6.5

x: 1.53 m
η = 1.0

x: 1.53 m
η = 2.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.53 m

η = 7.6 η < 0.1 η = 0.6 x: 1.53 m
η = 1.7

x: 0.764 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 7.6

N71/N72 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.02 m
η = 77.2

x: 0 m
η = 0.4

x: 0 m
η = 26.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 77.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 17.6

x: 1.03 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 77.2

N62/N74 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.7 η = 2.9 x: 0 m
η = 7.8

x: 0.902 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 3.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 10.9 η < 0.1 x: 0.226 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 1.7

x: 0.451 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 10.9

N74/N59 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.2 η = 2.0 x: 1.51 m
η = 13.2

x: 1.51 m
η = 11.8

x: 1.51 m
η = 3.7 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.51 m

η = 24.5 η < 0.1 η = 0.6 x: 1.51 m
η = 2.0

x: 0.378 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 24.5

Notación:
⎯λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(4) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(8) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

2.3.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.3.3.1.- Espectro de cálculo

2.3.3.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones
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Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.251 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.092 g

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.100 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 0.92

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.100 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 4.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.12 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.46 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15

Listados
Estructura per ascensor i passera a Ribes de Freser (1) Fecha: 15/07/15

Página 19



2.3.3.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (μ) correspondiente a
cada dirección de análisis.

β: Coeficiente de respuesta β : 0.36

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 4.00 %
μ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) μ : 3.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.092 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.12 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.46 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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2.3.3.2.- Coeficientes de participación

T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 1 0.913 0.9999 0.0107 88.98 % 0 % R = 3

A = 0.414 m/s²
D = 8.74808 mm

R = 3
A = 0.414 m/s²
D = 8.74808 mm

Modo 2 0.308 0.0432 0.9991 0.05 % 9.77 % R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 1.97372 mm

R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 1.97372 mm

Modo 3 0.253 0.9166 0.3998 2.87 % 0.22 % R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 1.3333 mm

R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 1.3333 mm

Modo 4 0.226 0.9378 0.3471 2.26 % 0.12 % R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 1.06296 mm

R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 1.06296 mm

Modo 5 0.196 0.0237 0.9997 0.01 % 10.14 % R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 0.79708 mm

R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 0.79708 mm
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T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 6 0.176 0.3455 0.9384 1.76 % 5.15 % R = 3

A = 0.822 m/s²
D = 0.64305 mm

R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 0.64305 mm

Total 95.93 % 25.4 %

T = Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly = Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Mx, My = Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R = Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin
ductilidad.
A = Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D = Coeficiente del modo, equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales
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Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se desplaza más del
30% de la masa:

Hipótesis  (1)

T (s) A (g)

Modo 1 0.913 0.042
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1.- DATOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categorías de uso
C. Zonas de acceso al público
G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables

1.2.- Estados límite

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Situaciones sísmicas

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Qk Acción variable
AE Acción sísmica
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notas:
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de
las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Sísmica
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q)
Nieve (Q)
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Datos generales de sismo

Caracterización del emplazamiento
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.100 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15

Sistema estructural
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta
Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 4.00 %

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia normal

Parámetros de cálculo
Número de modos : 6.00
Fracción de sobrecarga de uso : 0.60
Fracción de sobrecarga de nieve : 0.50

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Direcciones de análisis
Acción sísmica según X
Acción sísmica según Y

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometría

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(kp/cm²) ν G
(kp/cm²)

fy

(kp/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:

E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico

2.1.1.2.- Descripción

Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
Acero laminado S275 N1/N9 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 2.820 1.00 1.00 - -

N9/N15 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 2.900 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N15/N2 N1/N2 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N3/N10 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 2.820 1.00 1.00 - -
N10/N16 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 2.900 1.00 1.00 - -
N16/N4 N3/N4 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N5/N11 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 2.820 1.00 1.00 - -
N11/N17 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 2.900 1.00 1.00 - -
N17/N6 N5/N6 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N7/N14 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 2.820 1.00 1.00 - -
N14/N18 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 2.900 1.00 1.00 - -
N18/N8 N7/N8 CDC 160x6 (CDC) 1.020 1.00 1.00 - -
N9/N10 N9/N10 CDC 160x6 (CDC) 1.990 1.00 1.00 - -
N11/N72 N11/N10 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N72/N10 N11/N10 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N13/N14 N13/N12 UPN 220 (UPN) 0.110 1.00 1.00 - -
N14/N11 N13/N12 UPN 220 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N11/N12 N13/N12 UPN 220 (UPN) 0.185 1.00 1.00 - -
N14/N70 N14/N9 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N70/N9 N14/N9 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N15/N16 N15/N16 CDC 160x6 (CDC) 1.990 1.00 1.00 - -
N17/N73 N17/N16 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N73/N16 N17/N16 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N18/N17 N18/N17 CDC 160x6 (CDC) 1.990 1.00 1.00 - -
N18/N71 N18/N15 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N71/N15 N18/N15 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N2/N74 N2/N4 CDC 160x6 (CDC) 1.000 1.00 1.00 - -
N74/N4 N2/N4 CDC 160x6 (CDC) 0.990 1.00 1.00 - -
N6/N46 N6/N4 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N46/N4 N6/N4 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N8/N75 N8/N6 CDC 160x6 (CDC) 1.000 1.00 1.00 - -
N75/N6 N8/N6 CDC 160x6 (CDC) 0.990 1.00 1.00 - -
N8/N44 N8/N2 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N44/N2 N8/N2 CDC 160x6 (CDC) 1.025 1.00 1.00 - -
N4/N19 N4/N19 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N4/N20 N4/N20 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N6/N21 N6/N21 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N22/N6 N22/N6 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N23/N8 N23/N8 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N24/N8 N24/N8 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N2/N25 N2/N25 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N26/N2 N26/N2 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N27/N24 N27/N28 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N24/N26 N27/N28 UPN 160 (UPN) 2.050 1.00 1.00 - -
N26/N28 N27/N28 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N28/N25 N28/N29 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N25/N19 N28/N29 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N19/N29 N28/N29 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N30/N21 N30/N29 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N21/N20 N30/N29 UPN 160 (UPN) 2.050 1.00 1.00 - -
N20/N29 N30/N29 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N27/N23 N27/N30 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N23/N22 N27/N30 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N22/N30 N27/N30 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N16/N31 N16/N31 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N15/N32 N15/N32 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N33/N32 N33/N34 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N32/N31 N33/N34 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N31/N34 N33/N34 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N10/N35 N10/N35 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N9/N36 N9/N36 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N37/N36 N37/N38 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N36/N35 N37/N38 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N35/N38 N37/N38 UPN 160 (UPN) 0.233 1.00 1.00 - -
N39/N17 N39/N17 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N40/N18 N40/N18 IPE 160 (IPE) 0.233 1.00 1.00 - -
N40/N39 N40/N39 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N41/N39 N41/N39 UPN 160 (UPN) 0.500 1.00 1.00 - -
N42/N40 N42/N40 UPN 160 (UPN) 0.500 1.00 1.00 - -
N42/N41 N42/N41 UPN 160 (UPN) 1.990 1.00 1.00 - -
N43/N70 N43/N44 IPE 120 (IPE) 2.820 0.50 0.50 - -
N70/N71 N43/N44 IPE 120 (IPE) 2.900 0.50 0.50 - -
N71/N44 N43/N44 IPE 120 (IPE) 1.020 0.50 0.50 - -
N45/N72 N45/N46 IPE 120 (IPE) 2.820 0.50 0.50 - -
N72/N73 N45/N46 IPE 120 (IPE) 2.900 0.50 0.50 - -
N73/N46 N45/N46 IPE 120 (IPE) 1.020 0.50 0.50 - -
N47/N48 N47/N48 HE 160 B  (HEB) 2.144 1.00 1.00 - -
N49/N13 N49/N13 IPE 220 (IPE) 2.186 0.50 1.00 - -
N49/N47 N49/N50 IPE 220 (IPE) 0.227 1.00 1.00 - -
N47/N86 N49/N50 IPE 220 (IPE) 4.170 0.50 1.00 - -
N86/N59 N49/N50 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N59/N76 N49/N50 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N76/N61 N49/N50 IPE 220 (IPE) 4.317 0.50 1.00 - -
N61/N79 N49/N50 IPE 220 (IPE) 4.317 0.50 1.00 - -
N79/N54 N49/N50 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N54/N80 N49/N50 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N80/N56 N49/N50 IPE 220 (IPE) 4.317 0.50 1.00 - -
N56/N83 N49/N50 IPE 220 (IPE) 4.342 0.50 1.00 - -
N83/N50 N49/N50 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N51/N64 N51/N50 IPE 220 (IPE) 2.430 0.50 1.00 - -
N64/N84 N51/N50 IPE 220 (IPE) 4.342 0.50 1.00 - -
N84/N50 N51/N50 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N48/N12 N48/N12 IPE 220 (IPE) 2.364 0.50 1.00 - -
N48/N87 N48/N52 IPE 220 (IPE) 1.450 0.50 1.00 - -
N87/N60 N48/N52 IPE 220 (IPE) 3.589 0.50 1.00 - -
N60/N77 N48/N52 IPE 220 (IPE) 4.317 0.50 1.00 - -
N77/N62 N48/N52 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N62/N78 N48/N52 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N78/N55 N48/N52 IPE 220 (IPE) 4.317 0.50 1.00 - -
N55/N81 N48/N52 IPE 220 (IPE) 4.317 0.50 1.00 - -
N81/N57 N48/N52 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N57/N82 N48/N52 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N82/N52 N48/N52 IPE 220 (IPE) 4.704 0.50 1.00 - -
N53/N63 N53/N52 IPE 220 (IPE) 2.430 0.50 1.00 - -
N63/N85 N53/N52 IPE 220 (IPE) 2.200 0.50 1.00 - -
N85/N58 N53/N52 IPE 220 (IPE) 4.342 0.50 1.00 - -
N58/N52 N53/N52 IPE 220 (IPE) 0.362 0.50 1.00 - -
N54/N55 N54/N55 HE 160 B  (HEB) 1.681 1.00 1.00 - -
N56/N57 N56/N57 HE 160 B  (HEB) 1.681 1.00 1.00 - -
N50/N58 N50/N58 HE 160 B  (HEB) 1.681 1.00 1.00 - -
N59/N60 N59/N60 HE 160 B  (HEB) 1.681 1.00 1.00 - -
N61/N62 N61/N62 HE 160 B  (HEB) 1.681 1.00 1.00 - -
N64/N69 N64/N63 HE 160 B  (HEB) 0.840 1.00 1.00 - -
N69/N63 N64/N63 HE 160 B  (HEB) 0.841 1.00 1.00 - -
N65/N58 N65/N58 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N65/N50 N65/N50 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N66/N57 N66/N57 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N66/N56 N66/N56 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N67/N55 N67/N55 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N67/N54 N67/N54 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
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Material Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designación
N68/N48 N68/N48 HE 160 B  (HEB) 3.092 1.00 1.00 - -
N68/N47 N68/N47 HE 160 B  (HEB) 3.092 1.00 1.00 - -
N75/N74 N75/N74 IPN 120 (IPN) 2.050 1.00 1.00 - -
N76/N60 N76/N60 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N61/N77 N61/N77 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N76/N77 N76/N77 CDC 60x5 (CDC) 2.703 0.00 1.00 - -
N61/N78 N61/N78 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N79/N55 N79/N55 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N79/N78 N79/N78 CDC 60x5 (CDC) 2.703 0.00 1.00 - -
N80/N55 N80/N55 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N56/N81 N56/N81 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N80/N81 N80/N81 CDC 60x5 (CDC) 2.703 0.00 1.00 - -
N56/N82 N56/N82 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N83/N58 N83/N58 CDC 60x5 (CDC) 3.272 0.00 1.00 - -
N83/N82 N83/N82 CDC 60x5 (CDC) 2.723 0.00 1.00 - -
N84/N58 N84/N58 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N64/N85 N64/N85 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N84/N85 N84/N85 CDC 60x5 (CDC) 2.722 0.00 1.00 - -
N64/N53 N64/N53 CDC 60x5 (CDC) 2.954 0.00 1.00 - -
N86/N60 N86/N60 CDC 60x5 (CDC) 2.769 0.00 1.00 - -
N47/N87 N47/N87 CDC 60x5 (CDC) 3.250 0.00 1.00 - -
N86/N87 N86/N87 CDC 60x5 (CDC) 2.181 0.00 1.00 - -
N88/N60 N88/N60 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N88/N59 N88/N59 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N89/N62 N89/N62 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N89/N61 N89/N61 HE 160 B  (HEB) 3.019 1.00 1.00 - -
N90/N69 N90/N69 PL 15x300 (PL) 0.700 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.1.3.- Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N10, N14/N9, N15/N16, N17/N16, N18/N17, N18/N15, N2/N4, N6/N4, N8/N6 y

N8/N2
2 N13/N12
3 N4/N19, N4/N20, N6/N21, N22/N6, N23/N8, N24/N8, N2/N25, N26/N2, N16/N31, N15/N32, N10/N35, N9/N36, N39/N17 y

N40/N18
4 N27/N28, N28/N29, N30/N29, N27/N30, N33/N34, N37/N38, N40/N39, N41/N39, N42/N40 y N42/N41
5 N43/N44 y N45/N46
6 N47/N48, N54/N55, N56/N57, N50/N58, N59/N60, N61/N62, N64/N63, N65/N58, N65/N50, N66/N57, N66/N56, N67/N55,

N67/N54, N68/N48, N68/N47, N88/N60, N88/N59, N89/N62 y N89/N61
7 N49/N13, N49/N50, N51/N50, N48/N12, N48/N52 y N53/N52
8 N75/N74
9 N76/N60, N61/N77, N76/N77, N61/N78, N79/N55, N79/N78, N80/N55, N56/N81, N80/N81, N56/N82, N83/N58, N83/N82,

N84/N58, N64/N85, N84/N85, N64/N53, N86/N60, N47/N87 y N86/N87
10 N90/N69

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero laminado S275 1 CDC 160x6, (CDC) 35.59 15.40 15.40 1374.79 1374.79 2248.61
2 UPN 220, (UPN) 37.40 15.00 15.80 2690.00 197.00 16.00
3 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.30 68.31 3.60
4 UPN 160, (UPN) 24.00 10.24 9.38 925.00 85.30 7.39
5 IPE 120, (IPE) 13.20 6.05 4.25 317.80 27.67 1.74
6 HE 160 B , (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

7 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 204.90 9.07
8 IPN 120, (IPN) 14.20 6.70 4.80 328.00 21.50 2.71
9 CDC 60x5, (CDC) 10.25 4.58 4.58 49.21 49.21 85.93
10 PL 15x300, (PL) 45.00 37.50 37.50 3375.00 8.44 33.72

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referencias:
'P1', 'P2':

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto
donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la
pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección
seleccionada.

'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga.
'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde
comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N1/N9 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N9 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N1/N9 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N1/N9 V+X Uniforme 0.049 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N1/N9 V-X Uniforme 0.043 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N1/N9 V+Y Uniforme 0.084 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N1/N9 V-Y Uniforme 0.095 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N9/N15 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N15 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N9/N15 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N9/N15 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N9/N15 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N9/N15 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.784 -0.621 -0.000
N9/N15 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.784 0.621 0.000
N15/N2 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N2 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N15/N2 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N15/N2 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N15/N2 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N15/N2 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.784 -0.621 -0.000
N15/N2 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.784 0.621 0.000
N3/N10 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N10 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N3/N10 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N3/N10 V+X Uniforme 0.043 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N3/N10 V-X Uniforme 0.049 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N3/N10 V+Y Uniforme 0.084 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N3/N10 V-Y Uniforme 0.095 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N10/N16 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N16 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N10/N16 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N10/N16 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N10/N16 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.784 -0.621 -0.000
N10/N16 V-Y Uniforme 0.053 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N10/N16 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.784 0.621 0.000
N16/N4 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N4 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N16/N4 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N16/N4 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N16/N4 V+Y Uniforme 0.091 - - - Globales 0.784 -0.621 -0.000
N16/N4 V-Y Uniforme 0.053 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N16/N4 V-Y Uniforme 0.103 - - - Globales -0.784 0.621 0.000
N5/N11 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N11 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N5/N11 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N5/N11 V+X Uniforme 0.043 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N5/N11 V-X Uniforme 0.049 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N5/N11 V+Y Uniforme 0.095 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N5/N11 V-Y Uniforme 0.084 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N11/N17 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N17 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N17 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N17 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N11/N17 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N11/N17 V-Y Uniforme 0.053 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N11/N17 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N17/N6 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N6 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N17/N6 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N17/N6 V+X Uniforme 0.047 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N17/N6 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N17/N6 V-Y Uniforme 0.053 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N17/N6 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N7/N14 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N14 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N7/N14 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N7/N14 V+X Uniforme 0.049 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N7/N14 V-X Uniforme 0.043 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N7/N14 V+Y Uniforme 0.095 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N7/N14 V-Y Uniforme 0.084 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N14/N18 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N18 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N14/N18 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N14/N18 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N14/N18 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N14/N18 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N14/N18 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N18/N8 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N8 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N8 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N8 V+X Uniforme 0.053 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N18/N8 V-X Uniforme 0.047 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
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N18/N8 V+Y Uniforme 0.103 - - - Globales 0.784 -0.621 0.000
N18/N8 V-Y Uniforme 0.091 - - - Globales -0.784 0.621 -0.000
N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N10 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N9/N10 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N72 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N72 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N72 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N72 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N72/N10 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N10 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N10 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N72/N10 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N13/N14 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N14/N11 Carga permanente Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N11 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N11 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N14/N11 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.029 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N12 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N14/N70 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N70 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N70 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N14/N70 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N70/N9 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N9 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N9 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N70/N9 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N15/N16 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N16 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N15/N16 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N17/N73 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N73 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N73 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N17/N73 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N73/N16 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N16 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N16 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N73/N16 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N17 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 CP Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N17 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N17 SU (Uso G1) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 Neu Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N71 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N71 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N71 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N71 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N71/N15 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N15 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N15 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N71/N15 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N2/N74 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N2/N74 CP Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N74 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N2/N74 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N2/N74 SU (Uso G1) Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N74 Neu Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N4 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N4 CP Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N4 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N74/N4 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N74/N4 SU (Uso G1) Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N4 Neu Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N46 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N46 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N6/N46 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N46/N4 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N4 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N46/N4 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N8/N75 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N75 CP Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N75 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N8/N75 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N8/N75 SU (Uso G1) Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N75 Neu Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N6 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N6 CP Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N6 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N75/N6 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N75/N6 SU (Uso G1) Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N6 Neu Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N44 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N44 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N8/N44 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N44/N2 Carga permanente Uniforme 0.028 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N2 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N44/N2 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N4/N19 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N19 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N4/N19 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N4/N20 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N20 CP Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N20 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N4/N20 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N4/N20 SU (Uso G1) Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N20 Neu Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N21 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N21 CP Uniforme 0.171 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N21 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N6/N21 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N6/N21 SU (Uso G1) Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N21 Neu Uniforme 0.148 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N6 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N6 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N22/N6 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N23/N8 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N8 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N23/N8 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N24/N8 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N8 CP Faja 0.171 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N24/N8 CP Faja 0.171 - 0.003 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N8 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N24/N8 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N24/N8 SU (Uso G1) Faja 0.069 - 0.003 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N8 SU (Uso G1) Faja 0.069 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N8 Neu Faja 0.148 - 0.003 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N8 Neu Faja 0.148 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N25 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N25 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N2/N25 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N26/N2 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N2 CP Faja 0.171 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N2 CP Faja 0.171 - 0.027 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N2 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N26/N2 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N26/N2 SU (Uso G1) Faja 0.069 - 0.027 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N2 SU (Uso G1) Faja 0.069 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N2 Neu Faja 0.148 - 0.027 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N2 Neu Faja 0.148 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N24 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N24 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N27/N24 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N24/N26 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N26 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N24/N26 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N26/N28 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N26/N28 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N28/N25 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N25 CP Faja 0.021 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N25 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N28/N25 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N28/N25 SU (Uso G1) Faja 0.008 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N25 Neu Faja 0.018 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N19 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N19 CP Trapezoidal 0.019 0.018 1.000 1.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N19 CP Trapezoidal 0.021 0.019 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N19 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N25/N19 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N25/N19 SU (Uso G1) Trapezoidal 0.008 0.008 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N19 SU (Uso G1) Trapezoidal 0.008 0.007 1.000 1.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N19 Neu Trapezoidal 0.018 0.017 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N19 Neu Trapezoidal 0.017 0.015 1.000 1.990 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N29 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N29 CP Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N29 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N19/N29 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N19/N29 SU (Uso G1) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N29 Neu Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N21 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N21 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N30/N21 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N21/N20 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N20 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N21/N20 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N20/N29 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N29 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N20/N29 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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N27/N23 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 CP Faja 0.018 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 CP Faja 0.018 - 0.000 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N27/N23 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N27/N23 SU (Uso G1) Faja 0.007 - 0.000 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 SU (Uso G1) Faja 0.007 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 Neu Faja 0.015 - 0.000 0.030 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N23 Neu Faja 0.015 - 0.030 0.233 Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 CP Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N23/N22 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N23/N22 SU (Uso G1) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Neu Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N30 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N30 CP Uniforme 0.018 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N30 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N22/N30 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N22/N30 SU (Uso G1) Uniforme 0.007 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N30 Neu Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N31 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N31 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N16/N31 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N15/N32 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N32 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N15/N32 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N33/N32 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N33/N32 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N32/N31 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N32/N31 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N31/N34 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N34 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N34 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N31/N34 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N10/N35 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N35 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N10/N35 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N9/N36 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N36 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N9/N36 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N37/N36 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N37/N36 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N36/N35 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N36/N35 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N35/N38 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N38 CP Uniforme 0.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N38 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N35/N38 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N39/N17 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N39/N17 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N39/N17 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N40/N18 Carga permanente Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N18 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N40/N18 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N40/N39 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 CP Uniforme 0.055 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N40/N39 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N40/N39 SU (Uso G1) Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 Neu Uniforme 0.048 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N39 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N39 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N41/N39 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N42/N40 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N40 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N42/N40 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N42/N41 Carga permanente Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 CP Uniforme 0.038 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N42/N41 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N42/N41 SU (Uso G1) Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 Neu Uniforme 0.033 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N70 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N70 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N43/N70 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N43/N70 V+X Uniforme 0.097 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N43/N70 V-X Uniforme 0.086 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N70/N71 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N70/N71 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N70/N71 V+X Uniforme 0.107 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N70/N71 V-X Uniforme 0.093 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N71/N44 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N44 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N71/N44 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N71/N44 V+X Uniforme 0.107 - - - Globales 0.621 0.784 -0.000
N71/N44 V-X Uniforme 0.093 - - - Globales -0.621 -0.784 0.000
N45/N72 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N72 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N45/N72 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N45/N72 V+X Uniforme 0.086 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N45/N72 V-X Uniforme 0.097 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N72/N73 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N72/N73 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N72/N73 V+X Uniforme 0.093 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N72/N73 V-Y Uniforme 0.107 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N73/N46 Carga permanente Uniforme 0.010 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N46 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N73/N46 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N73/N46 V+X Uniforme 0.093 - - - Globales 0.621 0.784 0.000
N73/N46 V-Y Uniforme 0.107 - - - Globales -0.621 -0.784 -0.000
N47/N48 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 CP Triangular Der. 0.117 - 0.000 2.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 SU (Uso C) Triangular Der. 0.157 - 0.000 2.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N48 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N47/N48 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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N47/N48 Neu Triangular Der. 0.068 - 0.000 2.144 Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N13 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N13 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N13 CP Uniforme 0.257 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N13 SU (Uso C) Uniforme 0.343 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N13 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N49/N13 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N49/N13 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N49/N13 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N49/N13 Neu Uniforme 0.149 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 CP Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 SU (Uso C) Uniforme 0.260 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N47 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N49/N47 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N49/N47 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N49/N47 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N49/N47 Neu Uniforme 0.113 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 CP Faja 0.200 - 0.000 2.700 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 CP Faja 0.200 - 2.700 4.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 CP Triangular Der. 0.189 - 0.000 1.331 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 CP Faja 0.189 - 1.331 4.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 SU (Uso C) Faja 0.252 - 1.331 4.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 SU (Uso C) Triangular Der. 0.252 - 0.000 1.331 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N47/N86 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N47/N86 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N47/N86 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N47/N86 Neu Triangular Der. 0.109 - 0.000 1.331 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N86 Neu Faja 0.109 - 1.331 4.170 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N59 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N59 CP Faja 0.200 - 0.000 2.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N59 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N59 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N59 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N59 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N59 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N86/N59 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N86/N59 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N76 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N76 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N76 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N76 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N76 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N59/N76 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N59/N76 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N59/N76 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N59/N76 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N61 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N61 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N61 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N61 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N61 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N76/N61 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N76/N61 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N76/N61 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
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N76/N61 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N79 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N79 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N79 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N79 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N79 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N79 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N79 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N61/N79 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N61/N79 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N54 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N54 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N54 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N54 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N54 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N79/N54 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N79/N54 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N79/N54 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N79/N54 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N80 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N80 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N80 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N80 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N80 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N54/N80 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N54/N80 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N54/N80 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N54/N80 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N56 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N56 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N56 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N56 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N56 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N56 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N56 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N80/N56 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N80/N56 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N83 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N83 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N83 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N83 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N83 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N83 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N83 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N56/N83 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N56/N83 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N50 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N83/N50 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N83/N50 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N83/N50 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N83/N50 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N64 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N64 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N64 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N51/N64 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N64 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N51/N64 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N51/N64 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N51/N64 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N51/N64 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N84 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N84 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N84 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N84 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N84 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N84 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N84 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N64/N84 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N64/N84 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N50 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N50 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N50 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N50 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N50 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N50 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N50 V+X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N84/N50 V-X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N84/N50 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 CP Faja 0.249 - 0.000 0.178 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 CP Faja 0.257 - 0.178 2.364 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 SU (Uso C) Faja 0.343 - 0.178 2.364 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 SU (Uso C) Faja 0.332 - 0.000 0.178 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N48/N12 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N48/N12 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N48/N12 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N48/N12 Neu Faja 0.144 - 0.000 0.178 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N12 Neu Faja 0.149 - 0.178 2.364 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N87 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N87 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N87 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N87 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N87 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N48/N87 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N48/N87 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N48/N87 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N48/N87 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N60 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N60 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N60 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N60 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N60 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N87/N60 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N87/N60 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N87/N60 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N87/N60 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N77 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N77 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N77 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N77 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N60/N77 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N60/N77 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N60/N77 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N60/N77 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N60/N77 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N62 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N62 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N62 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N62 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N62 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N77/N62 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N77/N62 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N77/N62 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N77/N62 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N78 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N78 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N78 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N78 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N78 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N62/N78 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N62/N78 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N62/N78 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N62/N78 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N55 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N55 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N55 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N55 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N55 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N78/N55 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N78/N55 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N78/N55 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N78/N55 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N81 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N81 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N81 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N81 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N81 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N55/N81 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N55/N81 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N55/N81 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N55/N81 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N57 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N57 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N57 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N57 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N57 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N81/N57 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N81/N57 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N81/N57 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N81/N57 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N82 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N82 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N82 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N82 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N82 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N57/N82 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N57/N82 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N57/N82 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
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N57/N82 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 CP Faja 0.189 - 0.000 4.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 CP Trapezoidal 0.189 0.099 4.342 4.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 SU (Uso C) Trapezoidal 0.252 0.132 4.342 4.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 SU (Uso C) Faja 0.252 - 0.000 4.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N82/N52 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N82/N52 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N82/N52 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N82/N52 Neu Faja 0.109 - 0.000 4.342 Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 Neu Trapezoidal 0.109 0.057 4.342 4.704 Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N63 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N63 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N63 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N63 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N63 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N53/N63 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N53/N63 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N53/N63 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N53/N63 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N85 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N85 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N85 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N85 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N85 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N63/N85 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N63/N85 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N63/N85 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N63/N85 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N58 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N58 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N58 CP Uniforme 0.189 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N58 SU (Uso C) Uniforme 0.252 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N58 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N85/N58 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N85/N58 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N85/N58 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N85/N58 Neu Uniforme 0.109 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N52 Carga permanente Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N52 CP Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N52 CP Triangular Der. 0.090 - 0.000 0.362 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N52 SU (Uso C) Triangular Der. 0.120 - 0.000 0.362 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N52 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N58/N52 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N58/N52 V+X Uniforme 0.087 - - - Locales 0.000 -1.000 0.000
N58/N52 V-X Uniforme 0.100 - - - Locales 0.000 1.000 0.000
N58/N52 Neu Triangular Der. 0.052 - 0.000 0.362 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N55 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N54/N55 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N57 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N57 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N57 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N50/N58 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N58 CP Triangular Izq. 0.041 - 0.879 1.681 Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N58 CP Trapezoidal 0.078 0.041 0.000 0.879 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N50/N58 SU (Uso C) Triangular Izq. 0.054 - 0.879 1.681 Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N58 SU (Uso C) Trapezoidal 0.104 0.054 0.000 0.879 Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N58 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N50/N58 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N50/N58 Neu Trapezoidal 0.045 0.024 0.000 0.879 Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N58 Neu Triangular Izq. 0.024 - 0.879 1.681 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N60 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N60 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N59/N60 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N62 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N62 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N62 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N69 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N69 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N69 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N69/N63 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N63 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N69/N63 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N65/N58 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N58 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N65/N58 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N65/N50 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N50 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N65/N50 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N66/N57 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N57 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N66/N57 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N66/N56 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N56 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N66/N56 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N67/N55 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N55 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N67/N55 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N67/N54 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N54 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N67/N54 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N68/N48 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N48 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N68/N48 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N68/N47 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N47 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N68/N47 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N75/N74 Carga permanente Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N74 CP Puntual 3.000 - 1.025 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N74 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N75/N74 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N76/N60 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N60 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N76/N60 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N77 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N77 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N77 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N76/N77 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N76/N77 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N78 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N78 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N78 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N79/N55 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N55 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N79/N55 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N79/N78 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N78 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N79/N78 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N55 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N55 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N55 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N81 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N81 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N81 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N81 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N81 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N81 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N82 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N82 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N82 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N83/N58 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N58 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N83/N58 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N83/N82 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N83/N82 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N58 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N58 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N58 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N85 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N85 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N85 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N85 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N85 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N85 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N53 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N53 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N53 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N60 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N60 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N60 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N47/N87 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N87 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N47/N87 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N87 Carga permanente Uniforme 0.008 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N87 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N87 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N88/N60 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N60 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N88/N60 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N88/N59 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N59 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N88/N59 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N89/N62 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N62 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N89/N62 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N89/N61 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N61 Térmica +20 (Uso C) Temperatura 20.00 20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N89/N61 Térmica -20 (Uso C) Temperatura -20.00 -20.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N90/N69 Carga permanente Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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2.3.- Resultados

2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Reacciones

Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.1.1.- Hipótesis

Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

N1 Carga permanente -0.001 0.002 0.417 -0.002 -0.002 0.000
CP -0.030 0.016 2.698 -0.018 -0.043 0.002
SU (Uso C) -0.015 0.003 -0.046 -0.005 -0.024 0.001
Térmica +20 (Uso C) 0.223 -0.112 0.356 0.174 0.350 -0.004
Térmica -20 (Uso C) -0.223 0.112 -0.356 -0.174 -0.350 0.004
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.072 0.000 0.000 0.000
V+X -0.235 -0.536 -0.889 0.806 -0.340 -0.024
V-X 0.118 0.365 0.389 -0.532 0.153 0.027
V+Y -0.288 0.267 -0.891 -0.361 -0.378 -0.011
V-Y 0.414 -0.114 1.394 0.097 0.572 0.008
Sismo X: Modo 1 -0.001 0.001 -0.004 -0.002 -0.002 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.216 0.166 -1.077 -0.282 -0.368 -0.002
Sismo X: Modo 3 -0.022 -0.060 -0.130 0.101 -0.037 0.002
Sismo X: Modo 4 -0.138 -0.066 -0.765 0.112 -0.235 -0.003
Sismo X: Modo 5 0.021 0.021 0.157 -0.035 0.037 -0.005
Sismo X: Modo 6 -0.023 0.011 -0.314 -0.023 -0.046 -0.007
Sismo Y: Modo 1 -0.004 0.004 -0.011 -0.007 -0.006 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.184 0.141 -0.916 -0.240 -0.313 -0.001
Sismo Y: Modo 3 -0.021 -0.056 -0.122 0.095 -0.035 0.002
Sismo Y: Modo 4 -0.185 -0.088 -1.024 0.150 -0.315 -0.004
Sismo Y: Modo 5 0.030 0.030 0.221 -0.049 0.052 -0.007
Sismo Y: Modo 6 -0.003 0.002 -0.043 -0.003 -0.006 -0.001
Neu -0.006 0.001 0.137 -0.002 -0.010 0.001

N3 Carga permanente -0.004 0.000 0.419 -0.001 -0.005 0.000
CP -0.044 0.019 2.744 -0.025 -0.061 0.001
SU (Uso C) -0.021 0.009 -0.020 -0.014 -0.033 0.001
Térmica +20 (Uso C) 0.210 -0.169 0.251 0.262 0.326 -0.001
Térmica -20 (Uso C) -0.210 0.169 -0.251 -0.262 -0.326 0.001
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.074 0.000 0.000 0.000
V+X -0.162 -0.583 1.360 0.884 -0.236 -0.021
V-X 0.062 0.436 -0.826 -0.628 0.057 0.021
V+Y -0.247 0.234 -0.976 -0.312 -0.317 -0.008
V-Y 0.365 -0.093 0.446 0.061 0.506 0.008
Sismo X: Modo 1 -0.001 0.001 -0.005 -0.002 -0.002 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.210 0.161 -1.014 -0.275 -0.360 -0.001
Sismo X: Modo 3 -0.027 -0.056 0.269 0.095 -0.045 0.002
Sismo X: Modo 4 -0.122 -0.079 0.233 0.131 -0.212 -0.003
Sismo X: Modo 5 0.029 0.015 -0.018 -0.024 0.051 -0.005
Sismo X: Modo 6 0.003 -0.009 -0.179 0.008 -0.008 -0.006
Sismo Y: Modo 1 -0.003 0.004 -0.016 -0.006 -0.005 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.179 0.137 -0.863 -0.234 -0.306 -0.001
Sismo Y: Modo 3 -0.025 -0.052 0.252 0.089 -0.042 0.002
Sismo Y: Modo 4 -0.164 -0.105 0.312 0.175 -0.284 -0.004
Sismo Y: Modo 5 0.041 0.021 -0.025 -0.034 0.072 -0.008
Sismo Y: Modo 6 0.000 -0.001 -0.024 0.001 -0.001 -0.001
Neu -0.009 0.004 0.151 -0.006 -0.015 0.000

N5 Carga permanente -0.004 0.001 0.458 -0.001 -0.005 0.000
CP -0.052 0.006 2.869 -0.013 -0.069 0.000
SU (Uso C) -0.018 0.011 0.324 -0.015 -0.031 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Térmica +20 (Uso C) 0.175 -0.117 -0.378 0.184 0.272 0.002
Térmica -20 (Uso C) -0.175 0.117 0.378 -0.184 -0.272 -0.002
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.131 0.000 0.000 0.000
V+X -0.218 -0.668 1.395 0.983 -0.303 -0.008
V-X 0.123 0.522 -0.746 -0.742 0.140 0.022
V+Y -0.268 0.234 0.795 -0.300 -0.336 -0.010
V-Y 0.358 -0.073 -1.445 0.054 0.498 -0.005
Sismo X: Modo 1 -0.001 0.001 0.003 -0.002 -0.002 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.216 0.155 1.021 -0.267 -0.367 -0.002
Sismo X: Modo 3 -0.025 -0.056 0.182 0.090 -0.039 0.004
Sismo X: Modo 4 -0.130 -0.093 0.873 0.141 -0.217 0.003
Sismo X: Modo 5 0.011 -0.007 -0.120 0.012 0.022 -0.010
Sismo X: Modo 6 0.000 -0.013 0.292 0.014 -0.012 -0.001
Sismo Y: Modo 1 -0.003 0.004 0.008 -0.007 -0.005 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.184 0.132 0.869 -0.228 -0.312 -0.002
Sismo Y: Modo 3 -0.023 -0.052 0.171 0.084 -0.037 0.003
Sismo Y: Modo 4 -0.174 -0.124 1.169 0.189 -0.290 0.005
Sismo Y: Modo 5 0.015 -0.009 -0.168 0.016 0.031 -0.015
Sismo Y: Modo 6 0.000 -0.002 0.040 0.002 -0.002 0.000
Neu -0.008 0.004 0.425 -0.006 -0.013 0.000

N7 Carga permanente -0.002 0.001 0.464 -0.002 -0.003 0.000
CP -0.024 0.021 2.933 -0.022 -0.038 -0.004
SU (Uso C) -0.020 -0.005 0.361 0.004 -0.029 -0.002
Térmica +20 (Uso C) 0.193 -0.057 -0.211 0.092 0.300 0.014
Térmica -20 (Uso C) -0.193 0.057 0.211 -0.092 -0.300 -0.014
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.131 0.000 0.000 0.000
V+X -0.306 -0.615 -1.692 0.900 -0.422 0.004
V-X 0.190 0.451 1.020 -0.646 0.246 0.007
V+Y -0.306 0.268 0.952 -0.351 -0.394 0.005
V-Y 0.407 -0.102 -0.284 0.098 0.565 -0.016
Sismo X: Modo 1 -0.001 0.001 0.005 -0.002 -0.002 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.221 0.162 1.003 -0.276 -0.374 -0.001
Sismo X: Modo 3 -0.023 -0.058 -0.309 0.095 -0.034 0.003
Sismo X: Modo 4 -0.151 -0.076 -0.349 0.119 -0.245 0.005
Sismo X: Modo 5 0.003 -0.002 0.033 0.003 0.008 -0.012
Sismo X: Modo 6 -0.025 0.008 0.146 -0.018 -0.050 0.004
Sismo Y: Modo 1 -0.004 0.004 0.016 -0.007 -0.006 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.188 0.138 0.853 -0.235 -0.319 -0.001
Sismo Y: Modo 3 -0.021 -0.054 -0.289 0.089 -0.031 0.003
Sismo Y: Modo 4 -0.202 -0.102 -0.468 0.159 -0.327 0.007
Sismo Y: Modo 5 0.005 -0.003 0.046 0.004 0.012 -0.016
Sismo Y: Modo 6 -0.003 0.001 0.020 -0.002 -0.007 0.001
Neu -0.008 -0.002 0.441 0.002 -0.012 -0.001

N43 Carga permanente 0.000 0.000 0.158 0.000 0.000 0.000
CP 0.000 0.000 1.156 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000
Térmica +20 (Uso C) 0.002 0.000 -0.037 0.000 0.000 0.000
Térmica -20 (Uso C) -0.002 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.024 0.000 0.000 0.000
V+X -0.074 -0.095 -0.235 0.000 0.000 0.000
V-X 0.064 0.082 0.127 0.000 0.000 0.000
V+Y -0.002 0.002 0.007 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.005 0.001 0.101 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.002 0.002 -0.004 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.000 -0.001 -0.042 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 -0.002 -0.001 -0.107 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 -0.019 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.002 0.001 -0.003 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.000 -0.001 -0.039 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 -0.003 -0.002 -0.143 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.026 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000
Neu 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000

N45 Carga permanente 0.000 0.000 0.158 0.000 0.000 0.000
CP -0.001 -0.001 1.156 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000
Térmica +20 (Uso C) 0.001 -0.001 -0.054 0.000 0.000 0.000
Térmica -20 (Uso C) -0.001 0.001 0.054 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000
V+X -0.066 -0.086 0.246 0.000 0.000 0.000
V-X 0.073 0.095 -0.138 0.000 0.000 0.000
V+Y -0.001 0.002 -0.009 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.001 -0.002 -0.098 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.002 0.002 0.006 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 -0.001 -0.001 0.042 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 -0.002 -0.002 0.108 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 -0.015 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.002 0.001 0.005 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.000 -0.001 0.040 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 -0.003 -0.002 0.144 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 -0.021 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
Neu 0.000 0.000 0.063 0.000 0.000 0.000

N51 Carga permanente 0.000 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000
CP 0.000 0.000 0.074 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.000 0.000 0.048 0.000 0.000 0.000
Térmica +20 (Uso C) 0.000 0.000 -0.044 0.000 0.000 0.000
Térmica -20 (Uso C) 0.000 0.000 0.044 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X 0.000 0.000 -0.331 0.000 0.000 0.000
V-X 0.000 0.000 0.332 0.000 0.000 0.000
V+Y 0.000 0.000 -0.016 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 0.016 0.038 -0.027 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.045 0.019 0.045 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.007 0.010 0.022 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 -0.036 -0.068 -0.153 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.017 0.014 0.046 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 -0.002 0.028 0.081 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.049 0.114 -0.082 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.038 0.016 0.038 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.006 0.010 0.021 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 -0.048 -0.091 -0.205 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 0.024 0.019 0.064 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.000 0.004 0.011 0.000 0.000 0.000
Neu 0.000 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000

N53 Carga permanente 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
CP 0.000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000
Térmica +20 (Uso C) 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Térmica -20 (Uso C) 0.000 0.000 -0.009 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X 0.000 0.000 0.371 0.000 0.000 0.000
V-X 0.000 0.000 -0.373 0.000 0.000 0.000
V+Y 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.000 0.000 -0.003 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 -0.003 0.006 0.029 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.041 -0.031 -0.086 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.005 -0.007 -0.025 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 -0.026 0.047 0.161 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.019 -0.026 -0.054 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 0.002 -0.034 -0.072 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 -0.009 0.018 0.086 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 2 0.035 -0.026 -0.073 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.005 -0.007 -0.023 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 -0.034 0.063 0.215 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 0.026 -0.037 -0.076 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.000 -0.005 -0.010 0.000 0.000 0.000
Neu 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.000

N65 Carga permanente 0.004 -0.026 0.744 -0.005 0.011 -0.004
CP 0.069 -0.351 5.116 -0.006 0.144 -0.056
SU (Uso C) 0.034 -0.239 3.314 -0.020 0.090 -0.037
Térmica +20 (Uso C) -0.636 -0.001 0.016 0.141 -1.100 -0.018
Térmica -20 (Uso C) 0.636 0.001 -0.016 -0.141 1.100 0.018
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.168 -1.014 0.066 3.103 -0.912 -0.064
V-X 0.155 1.017 -0.066 -3.112 0.893 0.064
V+Y -0.149 -0.015 0.005 0.079 -0.264 -0.005
V-Y 0.159 0.013 -0.005 -0.075 0.280 0.005
Sismo X: Modo 1 0.003 -0.029 0.000 0.105 -0.022 -0.007
Sismo X: Modo 2 -0.292 0.263 -0.012 -0.712 -0.346 0.005
Sismo X: Modo 3 0.000 0.052 -0.003 -0.161 0.035 0.005
Sismo X: Modo 4 -0.097 -0.317 0.018 1.023 -0.383 -0.034
Sismo X: Modo 5 -0.108 0.004 0.007 -0.036 -0.157 0.013
Sismo X: Modo 6 0.055 -0.035 0.009 0.008 0.117 0.023
Sismo Y: Modo 1 0.009 -0.087 0.000 0.315 -0.067 -0.020
Sismo Y: Modo 2 -0.249 0.224 -0.010 -0.606 -0.294 0.004
Sismo Y: Modo 3 0.000 0.048 -0.003 -0.151 0.033 0.005
Sismo Y: Modo 4 -0.130 -0.424 0.024 1.370 -0.513 -0.046
Sismo Y: Modo 5 -0.151 0.005 0.009 -0.051 -0.219 0.018
Sismo Y: Modo 6 0.007 -0.005 0.001 0.001 0.016 0.003
Neu 0.015 -0.103 1.436 -0.008 0.039 -0.016

N66 Carga permanente 0.002 0.015 0.766 -0.015 -0.002 -0.002
CP 0.029 0.181 5.467 -0.149 -0.022 -0.034
SU (Uso C) 0.013 0.122 3.543 -0.110 -0.023 -0.022
Térmica +20 (Uso C) -0.457 0.058 -0.022 -0.105 -0.708 -0.004
Térmica -20 (Uso C) 0.457 -0.058 0.022 0.105 0.708 0.004
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.119 -1.265 0.027 3.644 -0.188 0.004
V-X 0.107 1.269 -0.026 -3.657 0.170 -0.004
V+Y -0.153 -0.005 0.008 0.028 -0.237 -0.002
V-Y 0.163 0.000 -0.009 -0.015 0.253 0.002
Sismo X: Modo 1 0.000 -0.018 0.003 0.048 0.000 -0.001
Sismo X: Modo 2 -0.317 0.311 0.013 -0.864 -0.492 -0.001
Sismo X: Modo 3 -0.002 0.048 -0.001 -0.137 -0.002 0.001
Sismo X: Modo 4 -0.091 -0.297 0.015 0.853 -0.142 -0.004
Sismo X: Modo 5 -0.100 -0.099 0.000 0.305 -0.155 0.004
Sismo X: Modo 6 0.079 -0.135 -0.012 0.393 0.124 0.003
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Reacciones en los nudos, por hipótesis

Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Sismo Y: Modo 1 0.000 -0.053 0.008 0.144 -0.001 -0.002
Sismo Y: Modo 2 -0.270 0.264 0.011 -0.735 -0.418 -0.001
Sismo Y: Modo 3 -0.002 0.045 -0.001 -0.128 -0.002 0.001
Sismo Y: Modo 4 -0.121 -0.398 0.020 1.142 -0.190 -0.005
Sismo Y: Modo 5 -0.140 -0.139 0.000 0.427 -0.217 0.006
Sismo Y: Modo 6 0.011 -0.018 -0.002 0.054 0.017 0.000
Neu 0.006 0.053 1.535 -0.048 -0.010 -0.009

N67 Carga permanente -0.008 0.000 0.731 -0.006 -0.012 0.001
CP -0.107 -0.001 4.988 -0.081 -0.152 0.007
SU (Uso C) -0.075 0.001 3.232 -0.057 -0.107 0.005
Térmica +20 (Uso C) -0.253 0.001 -0.050 -0.022 -0.390 0.001
Térmica -20 (Uso C) 0.253 -0.001 0.050 0.022 0.390 -0.001
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.129 -1.243 -0.002 3.608 -0.198 -0.004
V-X 0.117 1.248 0.002 -3.623 0.180 0.004
V+Y -0.157 0.003 -0.001 -0.013 -0.242 -0.002
V-Y 0.168 -0.007 0.001 0.024 0.259 0.002
Sismo X: Modo 1 -0.001 -0.004 0.000 0.013 -0.001 -0.001
Sismo X: Modo 2 -0.321 0.246 -0.001 -0.721 -0.494 0.003
Sismo X: Modo 3 -0.001 0.028 0.000 -0.082 -0.002 0.001
Sismo X: Modo 4 -0.095 -0.206 -0.002 0.599 -0.146 -0.005
Sismo X: Modo 5 -0.100 -0.203 0.001 0.585 -0.154 0.004
Sismo X: Modo 6 0.081 -0.150 0.001 0.433 0.125 -0.002
Sismo Y: Modo 1 -0.002 -0.012 -0.001 0.038 -0.003 -0.002
Sismo Y: Modo 2 -0.273 0.209 -0.001 -0.614 -0.420 0.003
Sismo Y: Modo 3 -0.001 0.026 0.000 -0.076 -0.002 0.001
Sismo Y: Modo 4 -0.128 -0.276 -0.003 0.802 -0.196 -0.007
Sismo Y: Modo 5 -0.141 -0.285 0.001 0.820 -0.217 0.006
Sismo Y: Modo 6 0.011 -0.021 0.000 0.059 0.017 0.000
Neu -0.033 0.000 1.401 -0.025 -0.047 0.002

N68 Carga permanente 0.021 0.001 0.600 0.017 0.004 0.005
CP 0.247 0.012 3.258 0.237 0.015 0.071
SU (Uso C) 0.166 0.033 2.221 0.173 -0.019 0.043
Térmica +20 (Uso C) 0.475 0.333 0.223 -0.713 0.879 0.001
Térmica -20 (Uso C) -0.475 -0.333 -0.223 0.713 -0.879 -0.001
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.330 -0.649 -0.285 1.406 -0.773 -0.059
V-X 0.304 0.608 0.267 -1.315 0.715 0.058
V+Y -0.070 0.344 0.097 -0.702 -0.021 0.014
V-Y 0.094 -0.310 -0.082 0.625 0.072 -0.013
Sismo X: Modo 1 0.000 0.003 0.001 -0.007 0.002 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.307 0.123 -0.045 -0.245 -0.464 0.018
Sismo X: Modo 3 -0.015 -0.044 -0.018 0.092 -0.038 -0.001
Sismo X: Modo 4 -0.105 -0.008 -0.028 0.030 -0.180 -0.002
Sismo X: Modo 5 -0.171 -0.208 -0.113 0.447 -0.346 -0.013
Sismo X: Modo 6 0.147 0.199 0.109 -0.410 0.292 0.000
Sismo Y: Modo 1 0.001 0.010 0.003 -0.021 0.005 0.001
Sismo Y: Modo 2 -0.262 0.105 -0.038 -0.209 -0.394 0.015
Sismo Y: Modo 3 -0.014 -0.041 -0.017 0.086 -0.036 -0.001
Sismo Y: Modo 4 -0.141 -0.010 -0.038 0.040 -0.241 -0.003
Sismo Y: Modo 5 -0.240 -0.292 -0.158 0.626 -0.485 -0.018
Sismo Y: Modo 6 0.020 0.027 0.015 -0.056 0.040 0.000
Neu 0.072 0.015 0.963 0.074 -0.008 0.019

N88 Carga permanente -0.006 -0.008 0.732 0.003 -0.009 -0.002
CP -0.067 -0.106 4.989 0.043 -0.114 -0.020
SU (Uso C) -0.048 -0.071 3.227 0.041 -0.081 -0.012
Térmica +20 (Uso C) 0.185 0.069 -0.151 -0.276 0.272 -0.010
Térmica -20 (Uso C) -0.185 -0.069 0.151 0.276 -0.272 0.010
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Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.150 -0.886 0.083 2.634 -0.220 -0.010
V-X 0.137 0.874 -0.076 -2.597 0.200 0.012
V+Y -0.162 0.190 -0.010 -0.581 -0.250 -0.011
V-Y 0.175 -0.181 0.004 0.552 0.269 0.009
Sismo X: Modo 1 -0.001 0.003 0.000 -0.009 -0.001 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.329 0.227 0.050 -0.640 -0.501 0.002
Sismo X: Modo 3 -0.002 -0.016 0.005 0.053 -0.003 0.002
Sismo X: Modo 4 -0.099 -0.035 0.018 0.108 -0.150 -0.003
Sismo X: Modo 5 -0.107 -0.213 0.041 0.649 -0.159 0.000
Sismo X: Modo 6 0.086 0.030 -0.040 -0.121 0.127 -0.010
Sismo Y: Modo 1 -0.002 0.009 -0.001 -0.028 -0.002 0.000
Sismo Y: Modo 2 -0.280 0.193 0.042 -0.545 -0.426 0.002
Sismo Y: Modo 3 -0.002 -0.015 0.005 0.049 -0.003 0.002
Sismo Y: Modo 4 -0.132 -0.046 0.024 0.144 -0.201 -0.005
Sismo Y: Modo 5 -0.149 -0.299 0.058 0.910 -0.223 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.012 0.004 -0.006 -0.017 0.017 -0.001
Neu -0.021 -0.031 1.398 0.018 -0.035 -0.005

N89 Carga permanente -0.007 0.002 0.739 -0.002 -0.010 0.000
CP -0.084 0.027 5.101 -0.017 -0.130 0.004
SU (Uso C) -0.061 0.016 3.307 -0.008 -0.094 0.003
Térmica +20 (Uso C) -0.050 0.039 -0.026 -0.099 -0.075 -0.001
Térmica -20 (Uso C) 0.050 -0.039 0.026 0.099 0.075 0.001
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.125 -1.141 -0.010 3.296 -0.195 -0.010
V-X 0.113 1.141 0.009 -3.295 0.177 0.011
V+Y -0.160 0.070 0.002 -0.200 -0.246 -0.005
V-Y 0.171 -0.070 -0.001 0.202 0.264 0.005
Sismo X: Modo 1 -0.001 0.001 0.000 -0.004 -0.001 0.000
Sismo X: Modo 2 -0.316 0.219 -0.008 -0.639 -0.489 0.000
Sismo X: Modo 3 -0.001 0.006 -0.001 -0.018 -0.002 0.001
Sismo X: Modo 4 -0.094 -0.119 -0.002 0.343 -0.145 -0.005
Sismo X: Modo 5 -0.097 -0.246 -0.006 0.707 -0.151 0.000
Sismo X: Modo 6 0.077 -0.078 0.006 0.230 0.119 -0.005
Sismo Y: Modo 1 -0.002 0.004 0.000 -0.012 -0.002 -0.001
Sismo Y: Modo 2 -0.269 0.186 -0.007 -0.544 -0.416 0.000
Sismo Y: Modo 3 -0.001 0.006 -0.001 -0.017 -0.002 0.001
Sismo Y: Modo 4 -0.125 -0.159 -0.003 0.459 -0.194 -0.007
Sismo Y: Modo 5 -0.136 -0.345 -0.009 0.992 -0.212 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.010 -0.011 0.001 0.031 0.016 -0.001
Neu -0.027 0.007 1.433 -0.003 -0.041 0.001

N90 Carga permanente 0.004 0.012 0.440 0.000 0.000 0.000
CP 0.064 0.176 4.299 0.000 0.000 0.000
SU (Uso C) 0.044 0.120 2.790 0.000 0.000 0.000
Térmica +20 (Uso C) -0.069 -0.045 0.119 0.000 0.000 0.000
Térmica -20 (Uso C) 0.069 0.045 -0.119 0.000 0.000 0.000
SU (Uso G1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V+X -0.501 -1.159 -0.102 0.000 0.000 0.000
V-X 0.503 1.165 0.106 0.000 0.000 0.000
V+Y -0.019 -0.024 0.033 0.000 0.000 0.000
V-Y 0.020 0.025 -0.036 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 1 -0.041 -0.094 -0.003 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 2 0.082 0.235 0.108 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 3 0.034 0.078 0.007 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 4 -0.230 -0.518 -0.019 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 5 0.072 0.174 0.023 0.000 0.000 0.000
Sismo X: Modo 6 0.119 0.254 -0.024 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 1 -0.123 -0.283 -0.010 0.000 0.000 0.000
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Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales

Rx
(t)

Ry
(t)

Rz
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Mz
(t·m)

Sismo Y: Modo 2 0.069 0.200 0.092 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 3 0.032 0.073 0.006 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 4 -0.308 -0.694 -0.025 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 5 0.101 0.244 0.032 0.000 0.000 0.000
Sismo Y: Modo 6 0.016 0.035 -0.003 0.000 0.000 0.000
Neu 0.019 0.052 1.209 0.000 0.000 0.000

2.3.2.- Barras

2.3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N9 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 22.4

x: 0 m
η = 24.2

x: 0 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 3.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 36.4 η < 0.1 η = 1.1 x: 2.42 m
η = 1.5

x: 1.61 m
η = 1.1

CUMPLE
η = 36.4

N9/N15 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.7

x: 2.9 m
η = 11.5

x: 2.9 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.9 m

η = 18.3 η < 0.1 η = 0.5 x: 1.45 m
η = 1.1

x: 1.24 m
η = 0.9

CUMPLE
η = 18.3

N15/N2 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.7

x: 1.02 m
η = 6.8

x: 1.02 m
η = 8.7

x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 15.8 η < 0.1 η = 0.4 x: 0 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 15.8

N3/N10 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.5

x: 0 m
η = 21.8

x: 0 m
η = 23.0

x: 0 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 3.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 45.1 η < 0.1 η = 0.8 x: 2.01 m
η = 1.5

x: 1.61 m
η = 1.1

CUMPLE
η = 45.1

N10/N16 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.4

x: 2.9 m
η = 11.9

x: 2.9 m
η = 9.0

x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.9 m

η = 19.2 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.24 m
η = 1.3

x: 1.24 m
η = 0.8

CUMPLE
η = 19.2

N16/N4 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.7

x: 1.02 m
η = 7.1

x: 1.02 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 14.8 η < 0.1 η = 0.4 x: 0.17 m
η = 0.7

x: 1.02 m
η = 1.9

CUMPLE
η = 14.8

N5/N11 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 20.3

x: 0 m
η = 26.7

x: 0 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 46.5 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 1.4

x: 1.41 m
η = 1.2

CUMPLE
η = 46.5

N11/N17 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 2.9 m
η = 12.1

x: 2.9 m
η = 10.0

x: 0 m
η = 2.2

x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.9 m

η = 20.7 η < 0.1 η = 0.3 x: 1.24 m
η = 1.2

x: 1.24 m
η = 1.0

CUMPLE
η = 20.7

N17/N6 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.7

x: 1.02 m
η = 6.4

x: 1.02 m
η = 10.4

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 15.3 η < 0.1 η = 0.3 x: 1.02 m
η = 1.0

x: 1.02 m
η = 2.1

CUMPLE
η = 15.3

N7/N14 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 2.82 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 8.9

x: 0 m
η = 20.9

x: 0 m
η = 28.2

x: 0 m
η = 3.2

x: 0 m
η = 4.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 36.4 η < 0.1 η = 1.1 x: 0 m
η = 1.5

x: 1.41 m
η = 1.1

CUMPLE
η = 36.4

N14/N18 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.5

x: 2.9 m
η = 11.4

x: 0 m
η = 9.6

x: 0 m
η = 2.1

x: 0 m
η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 18.6 η < 0.1 η = 1.1 x: 1.66 m
η = 1.1

x: 1.24 m
η = 0.9

CUMPLE
η = 18.6

N18/N8 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 1.7

x: 1.02 m
η = 7.0

x: 1.02 m
η = 9.2

x: 0 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 2.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 15.0 η < 0.1 η = 0.4 x: 1.02 m
η = 1.4

x: 0 m
η = 1.9

CUMPLE
η = 15.0

N9/N10 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.3 η = 0.2 x: 0 m
η = 23.6

x: 1.99 m
η = 3.2

x: 1.99 m
η = 5.0 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 25.0 η < 0.1 η = 0.3 x: 1.99 m
η = 2.5

x: 1.39 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 25.0

N11/N72 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 20.8

x: 0 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 5.4 η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.3 η < 0.1 η = 2.2 x: 0 m
η = 3.1

x: 0.342 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 21.3

N72/N10 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.1 η = 0.8 x: 1.02 m
η = 22.0

x: 1.02 m
η = 3.0

x: 1.02 m
η = 5.8 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 23.1 η < 0.1 η = 1.2 x: 0.342 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 23.1

N13/N14 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.3 x: 0.11 m
η = 1.9

x: 0.11 m
η = 22.1

x: 0.11 m
η = 4.5 η = 3.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.11 m

η = 24.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 12.0

x: 0.11 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 24.1

N14/N11 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 η = 0.4 x: 1.99 m
η = 26.3

x: 0 m
η = 7.5

x: 1.99 m
η = 8.4 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m

η = 28.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m
η = 4.4

x: 0.796 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 28.6

N11/N12 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.2 x: 0 m
η = 3.2

x: 0.185 m
η = 17.0

x: 0 m
η = 4.5 η = 6.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.185 m

η = 17.3 η < 0.1 η = 9.0 x: 0.0924 m
η = 2.1

x: 0.0924 m
η = 1.7

CUMPLE
η = 17.3

N14/N70 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.5 η = 0.5 x: 0 m
η = 21.1

x: 1.02 m
η = 4.5

x: 0 m
η = 5.5 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 21.5 η < 0.1 η = 2.1 x: 0 m
η = 3.1

x: 0.683 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 21.5

N70/N9 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.5 η = 0.5 x: 1.02 m
η = 22.0

x: 0 m
η = 4.5

x: 1.02 m
η = 5.7 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 23.0 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 3.4

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 23.0

N15/N16 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.8 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.99 m
η = 8.8

x: 1.99 m
η = 0.6

x: 1.99 m
η = 1.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m

η = 9.9 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.99 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 9.9

N17/N73 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 0.683 m
η = 0.4

x: 0.683 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 11.8

x: 1.02 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 3.4 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.4 η < 0.1 η = 1.0 x: 0.171 m
η = 2.6

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 12.4

N73/N16 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.4 η < 0.1 x: 1.02 m
η = 13.5

x: 0 m
η = 1.5

x: 1.02 m
η = 3.8 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 13.9 η < 0.1 η = 0.7 x: 1.02 m
η = 3.4

x: 1.02 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 13.9

N18/N17 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.9 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.99 m
η = 12.3

x: 0 m
η = 1.4

x: 1.99 m
η = 4.4 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m

η = 14.3 η < 0.1 η = 0.3 x: 1.99 m
η = 3.4

x: 1.19 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 14.3

N18/N71 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 12.1

x: 1.02 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 3.6 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 12.2 η < 0.1 x: 0.512 m
η = 0.7

x: 1.02 m
η = 1.5

x: 0.683 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 12.2

N71/N15 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.4 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 1.02 m
η = 12.6

x: 0 m
η = 1.9

x: 1.02 m
η = 3.6 η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 13.1 η < 0.1 η = 0.6 x: 0.683 m
η = 1.4

x: 0.683 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 13.1

N2/N74 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.9 x: 1 m
η = 13.1

x: 1 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 5.7

x: 0.5 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 13.6 η < 0.1 η = 10.0 x: 0 m
η = 3.4

x: 0.5 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 13.6

N74/N4 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.5 x: 0 m
η = 13.1

x: 0 m
η = 1.9

x: 0.99 m
η = 5.8

x: 0.743 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.6 η < 0.1 η = 10.1 x: 0.99 m
η = 4.0

x: 0.743 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 13.6

N6/N46 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 1.1

x: 1.02 m
η = 1.5 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.3 η < 0.1 η = 0.7 x: 1.02 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 7.3

N46/N4 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 1.02 m
η = 6.0

x: 1.02 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 1.5

x: 0.342 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 7.2 η < 0.1 η = 0.8 x: 0.171 m
η = 1.5

x: 0.342 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 7.2

N8/N75 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.7 x: 1 m
η = 12.9

x: 1 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 5.6

x: 0.75 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1 m

η = 13.5 η < 0.1 η = 10.0 x: 0 m
η = 3.5

x: 0.75 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 13.5

N75/N6 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.7 x: 0 m
η = 12.9

x: 0 m
η = 1.7

x: 0.99 m
η = 5.8 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 13.6 η < 0.1 η = 10.1 x: 0.99 m
η = 4.4

x: 0.743 m
η = 0.7

CUMPLE
η = 13.6

N8/N44 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 0 m
η = 6.4

x: 1.02 m
η = 0.8

x: 1.02 m
η = 1.6 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.3 η < 0.1 η = 0.6 x: 1.02 m
η = 1.0

x: 1.02 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 7.3

N44/N2 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.2 x: 1.02 m
η = 6.0

x: 1.02 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 1.5 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 7.1 η < 0.1 η = 0.8 x: 0.342 m
η = 1.4

x: 0.512 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 7.1

N4/N19 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 1.5

x: 0 m
η = 1.3 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 2.7 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 2.7

N4/N20 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 2.1 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 3.0 η < 0.1 η = 0.7 x: 0.117 m
η = 0.4

x: 0.233 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 3.0

N6/N21 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 1.2

x: 0 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 1.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 2.0 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 2.0

N22/N6 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx
x: 0 m
η = 0.1

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.233 m
η = 0.7

x: 0.233 m
η = 1.6

x: 0.233 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 2.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 0.2

x: 0.117 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 2.1

N23/N8 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.233 m
η = 1.2

x: 0.233 m
η = 1.9

x: 0.233 m
η = 1.3

x: 0.233 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 3.1 η < 0.1 η = 0.8 x: 0.117 m
η = 1.0

x: 0.233 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 3.1

N24/N8 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.233 m
η = 1.5

x: 0.233 m
η = 1.7

x: 0.233 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 3.3 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.7

x: 0.233 m
η = 1.9

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 3.3

N2/N25 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 0.1 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 1.8

x: 0 m
η = 1.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 2.3 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 2.3

N26/N2 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.2 η = 1.1 x: 0.233 m
η = 1.4

x: 0.233 m
η = 1.9

x: 0.233 m
η = 1.9

x: 0.117 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 4.1 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 0.3

x: 0.117 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 4.1

N27/N24 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0.233 m
η = 1.0

x: 0.233 m
η = 0.6

x: 0.233 m
η = 0.9 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 1.4 η < 0.1 η = 1.1 x: 0.117 m
η = 0.8

x: 0.233 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 1.4

N24/N26 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.4 x: 0 m
η = 1.0

x: 0 m
η = 0.1

x: 2.05 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 1.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.2
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Estado
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N26/N28 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.8 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 1.7 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 1.2

x: 0.233 m
η = 0.8

x: 0.233 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 1.7

N28/N25 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η = 0.1 x: 0.233 m
η = 0.9

x: 0 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.8 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 1.3 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.8

x: 0.233 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 1.3

N25/N19 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 1.79 m
η < 0.1

x: 1.79 m
η = 0.4

x: 0.995 m
η = 1.6

x: 1.99 m
η = 0.1

x: 1.99 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.3

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.7

N19/N29 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.6

x: 0.233 m
η = 0.9 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 1.2 η < 0.1 η = 1.0 x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 1.2

N30/N21 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0.233 m
η = 0.7

x: 0.233 m
η = 0.5

x: 0.233 m
η = 0.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 1.0 η < 0.1 x: 0 m
η = 1.2

x: 0.233 m
η = 0.6

x: 0.233 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 1.2

N21/N20 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.3 x: 2.05 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.1

x: 2.05 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.05 m

η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.3

N20/N29 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 1.1

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 1.0 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 1.4 η < 0.1 η = 1.0 x: 0.233 m
η = 0.5

x: 0.233 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 1.4

N27/N23 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0.233 m
η = 1.0

x: 0.233 m
η = 0.6

x: 0 m
η = 0.8 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 1.3 η < 0.1 η = 1.0 x: 0.117 m
η = 0.8

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 1.3

N23/N22 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η = 0.4 x: 0.995 m
η = 1.4

x: 1.99 m
η = 0.1

x: 1.99 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 1.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 1.6

N22/N30 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 0.1 x: 0 m
η = 0.7

x: 0 m
η = 0.6

x: 0.233 m
η = 0.6 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 1.0 η < 0.1 η = 1.2 x: 0.233 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 1.2

N16/N31 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 2.7

x: 0 m
η = 7.0

x: 0 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.3 η < 0.1 η = 2.8 x: 0 m
η = 5.2

x: 0 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 7.3

N15/N32 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.8 η = 0.8 x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 7.0 η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.1 η < 0.1 η = 2.4 x: 0 m
η = 5.2

x: 0.233 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 8.1

N33/N32 N.P.(3) x: 0.117 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0.233 m
η = 0.5

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0.233 m
η = 0.9

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 0.117 m
η < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE
η = 0.9

N32/N31 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.3 x: 0.995 m
η = 8.9

x: 1.99 m
η = 0.8

x: 1.99 m
η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m
η = 2.8

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 9.0

N31/N34 ⎯λ < 2.0 x: 0 m
λw ≤ λw,máx

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.9 η = 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.9

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

η = 0.9

N10/N35 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.2 x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 7.0 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 8.4 η < 0.1 η = 4.3 x: 0.233 m
η = 5.2

x: 0.233 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 8.4

N9/N36 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 6.1

x: 0 m
η = 1.6

x: 0 m
η = 7.0

x: 0.233 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 7.7 η < 0.1 η = 3.3 x: 0 m
η = 5.2

x: 0.233 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 7.7

N37/N36 ⎯λ < 2.0 x: 0.117 m
λw ≤ λw,máx

η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 0.5

x: 0.233 m
η = 0.2

x: 0.233 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0.117 m

η < 0.1
x: 0.117 m
η < 0.1

x: 0.233 m
η = 0.6

x: 0.117 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

η = 0.9

N36/N35 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
x: 1.19 m
η = 0.1 η = 0.2 x: 0.995 m

η = 8.9
x: 0 m
η = 0.7

x: 1.99 m
η = 3.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 9.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m
η = 2.8

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 9.0

N35/N38 ⎯λ < 2.0 x: 0 m
λw ≤ λw,máx

η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.1

x: 0 m
η = 0.9 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1

x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

η = 0.9

N39/N17 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.9 η = 0.9 x: 0.233 m
η = 4.2

x: 0.233 m
η = 3.2

x: 0.233 m
η = 2.5

x: 0.117 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 5.3 η < 0.1 η = 1.0 x: 0.233 m
η = 1.2

x: 0.117 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 5.3

N40/N18 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m
η = 4.2

x: 0.233 m
η = 2.9

x: 0.233 m
η = 2.5

x: 0.117 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.233 m

η = 5.1 η < 0.1 η = 0.9 x: 0.233 m
η = 1.2

x: 0.117 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 5.1

N40/N39 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.3 x: 0.995 m
η = 2.3

x: 0 m
η = 0.5

x: 1.99 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m

η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.99 m
η = 0.4

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 2.4

N41/N39 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 1.8

x: 0.5 m
η = 0.4

x: 0.5 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 2.1

N42/N40 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 1.8

x: 0.5 m
η = 0.3

x: 0.5 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m

η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.5 m
η = 0.4 η < 0.1 CUMPLE

η = 2.1

N42/N41 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1) η < 0.1 x: 0.995 m
η = 1.7

x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 x: 0 m

η < 0.1 η < 0.1 x: 0.995 m
η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 0.3 η < 0.1 CUMPLE
η = 1.7

N43/N70 ⎯λ < 2.0 x: 0.201 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 11.3

x: 1.21 m
η = 7.1

x: 2.82 m
η = 4.9

x: 2.82 m
η = 2.9 η < 0.1 x: 0.201 m

η < 0.1
x: 0.201 m
η < 0.1

x: 2.82 m
η = 17.6

x: 0.201 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

η = 17.6

N70/N71 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 7.2

x: 0 m
η = 11.0

x: 0 m
η = 8.5

x: 0 m
η = 3.6

x: 1.66 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.66 m
η = 0.2

x: 1.66 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 16.6

N71/N44 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.1

x: 1.02 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 7.4

x: 1.02 m
η = 1.8 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 10.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 0.6

x: 0.68 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 10.9

N45/N72 ⎯λ < 2.0 x: 0.201 m
λw ≤ λw,máx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 12.3

x: 1.21 m
η = 6.8

x: 2.82 m
η = 4.8

x: 2.82 m
η = 2.9

x: 2.82 m
η = 0.1

x: 0.201 m
η < 0.1

x: 0.201 m
η < 0.1

x: 2.82 m
η = 17.5

x: 0.201 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

η = 17.5

N72/N73 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 7.9

x: 0 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 8.7

x: 0 m
η = 3.3

x: 1.66 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 19.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.66 m
η = 0.2

x: 1.66 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 19.8

N73/N46 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.3

x: 0.85 m
η = 3.9

x: 0 m
η = 7.3

x: 1.02 m
η = 1.6 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 10.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.51 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 10.3

N47/N48 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.9 η = 0.5 x: 0 m
η = 10.3

x: 0 m
η = 8.6

x: 2.14 m
η = 6.4 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.14 m

η = 15.2 η < 0.1 η = 1.9 x: 2.14 m
η = 2.2

x: 2.14 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 15.2

N49/N13 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.0 η = 1.1 x: 1.09 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 20.8

x: 0 m
η = 7.2

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.5 η < 0.1 η = 2.6 x: 0 m
η = 3.9

x: 1.53 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 22.5

N49/N47 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.0 η = 0.9 x: 0.227 m
η = 5.4

x: 0 m
η = 20.8

x: 0.227 m
η = 8.4 η = 1.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.4 η < 0.1 η = 27.6 x: 0.227 m
η = 4.9

x: 0 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 27.6

N47/N86 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.8 η = 3.1 x: 2.71 m
η = 31.1

x: 0 m
η = 17.3

x: 0 m
η = 12.5

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 39.7 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 6.7

x: 3.34 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 39.7

N86/N59 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.8 η = 2.8 x: 2.2 m
η = 55.7

x: 0 m
η = 9.0

x: 2.2 m
η = 18.4

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.2 m

η = 59.1 η < 0.1 η = 1.1 x: 2.2 m
η = 10.5

x: 2.2 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 59.1

N59/N76 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.9 η = 2.7 x: 0 m
η = 50.6

x: 2.2 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 16.9

x: 2.2 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 53.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 9.0

x: 1.54 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 53.8

N76/N61 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.8 η = 5.9 x: 4.32 m
η = 48.4

x: 4.32 m
η = 17.3

x: 4.32 m
η = 16.7

x: 4.32 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.32 m

η = 64.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 4.32 m
η = 9.5

x: 3.51 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 64.1

N61/N79 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.7 η = 5.8 x: 0 m
η = 47.5

x: 0 m
η = 16.5

x: 0 m
η = 16.7

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 60.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m
η = 8.8

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 60.4

N79/N54 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.8 η = 3.1 x: 2.2 m
η = 50.9

x: 0 m
η = 9.6

x: 2.2 m
η = 17.1

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.2 m

η = 56.0 η < 0.1 η = 0.2 x: 2.2 m
η = 9.7

x: 1.98 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 56.0

N54/N80 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.6 η = 2.7 x: 0 m
η = 49.3

x: 2.2 m
η = 9.8

x: 0 m
η = 16.9

x: 2.2 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 52.5 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 8.9

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 52.5

N80/N56 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.2 η = 5.1 x: 4.32 m
η = 50.9

x: 4.32 m
η = 17.6

x: 4.32 m
η = 17.0

x: 4.32 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.32 m

η = 66.1 η < 0.1 η = 0.2 x: 4.32 m
η = 9.6

x: 2.16 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 66.1

N56/N83 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.5 η = 4.1 x: 0 m
η = 50.5

x: 0 m
η = 17.5

x: 0 m
η = 17.0

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 61.7 η < 0.1 η = 0.6 x: 0 m
η = 8.7

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 61.7

N83/N50 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 4.1 η = 0.9 x: 2.2 m
η = 59.9

x: 0 m
η = 10.3

x: 2.2 m
η = 17.9

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.2 m

η = 63.6 η < 0.1 η = 1.5 x: 2.2 m
η = 9.9

x: 1.32 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 63.6

N51/N64 ⎯λ < 2.0 x: 0.202 m
λw ≤ λw,máx

η = 0.1 η = 0.1 x: 2.43 m
η = 47.0

x: 2.43 m
η = 40.3

x: 2.43 m
η = 13.2

x: 2.43 m
η = 1.1

x: 0.202 m
η < 0.1

x: 0.202 m
η < 0.1

x: 2.43 m
η = 75.5

x: 0.202 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

η = 75.5

N64/N84 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.6 x: 2.98 m
η = 1.3

x: 0 m
η = 45.9

x: 0 m
η = 18.0

x: 0 m
η = 16.7

x: 0 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 64.2 η < 0.1 η = 0.8 x: 0 m
η = 9.4

x: 3.8 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 64.2

N84/N50 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.2 η = 0.9 x: 2.2 m
η = 54.8

x: 0 m
η = 9.5

x: 2.2 m
η = 18.7

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.2 m

η = 60.8 η < 0.1 η = 1.8 x: 2.2 m
η = 9.6

x: 0.66 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 60.8

N48/N12 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.2 η = 1.9 x: 0 m
η = 22.7

x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 11.1

x: 0 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 36.7 η < 0.1 η = 0.5 x: 0 m
η = 4.9

x: 0.985 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 36.7

N48/N87 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.6 η = 2.5 x: 0 m
η = 28.0

x: 0 m
η = 8.8

x: 0 m
η = 12.5

x: 1.45 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 32.4 η < 0.1 η = 2.0 x: 0 m
η = 6.0

x: 1.27 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 32.4

N87/N60 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.4 η = 2.6 x: 3.59 m
η = 45.3

x: 3.59 m
η = 12.6

x: 3.59 m
η = 15.8

x: 3.59 m
η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.59 m

η = 52.1 η < 0.1 η = 0.7 x: 3.59 m
η = 8.9

x: 3.14 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 52.1

N60/N77 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.1 η = 4.6 x: 0 m
η = 42.8

x: 0 m
η = 17.0

x: 0 m
η = 16.2

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 55.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 8.7

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 55.9

N77/N62 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.7 η = 2.0 x: 2.2 m
η = 51.5

x: 0 m
η = 9.7

x: 2.2 m
η = 17.3

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.2 m

η = 53.6 η < 0.1 η = 0.5 x: 2.2 m
η = 9.8

x: 0.66 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 53.6

N62/N78 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.9 η = 2.0 x: 0 m
η = 49.2

x: 2.2 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 17.0

x: 2.2 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 50.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 0 m
η = 9.0

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 50.5

N78/N55 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.2 η = 3.6 x: 4.32 m
η = 47.5

x: 4.32 m
η = 17.4

x: 4.32 m
η = 16.7

x: 4.32 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.32 m

η = 60.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 4.32 m
η = 9.5

x: 2.43 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 60.4

N55/N81 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.2 η = 3.1 x: 0 m
η = 45.6

x: 0 m
η = 17.1

x: 0 m
η = 16.0

x: 0 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 58.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 8.3

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 58.4

N81/N57 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.4 η = 1.2 x: 2.2 m
η = 64.7

x: 0 m
η = 10.2

x: 2.2 m
η = 18.2

x: 0 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.2 m

η = 66.1 η < 0.1 η = 0.3 x: 2.2 m
η = 10.2

x: 0.22 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 66.1

N57/N82 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.6 η = 1.5 x: 0 m
η = 69.3

x: 2.2 m
η = 11.8

x: 0 m
η = 21.3

x: 2.2 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 73.3 η < 0.1 η = 1.9 x: 0 m
η = 11.6

x: 1.54 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 73.3

Listados
Estructura per ascensor i passera a Ribes de Freser (2) Fecha: 15/07/15

Página 29



Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
⎯λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N82/N52 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.6 η = 5.4 x: 1.88 m
η = 48.1

x: 4.7 m
η = 18.1

x: 4.7 m
η = 13.9

x: 4.7 m
η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.12 m

η = 56.1 η < 0.1 η = 6.1 x: 4.7 m
η = 7.7

x: 2.12 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 56.1

N53/N63 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.3 η = 0.4 x: 2.43 m
η = 51.2

x: 2.43 m
η = 6.8

x: 2.43 m
η = 13.8

x: 2.43 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.43 m

η = 58.2 η < 0.1 η = 1.4 x: 2.43 m
η = 5.0

x: 0.81 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 58.2

N63/N85 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.4 η = 0.4 x: 0 m
η = 51.2

x: 2.2 m
η = 10.2

x: 0 m
η = 18.3

x: 2.2 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 53.5 η < 0.1 η = 0.6 x: 0 m
η = 8.3

x: 1.54 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 53.5

N85/N58 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.0 η = 4.6 x: 4.34 m
η = 42.4

x: 4.34 m
η = 16.7

x: 4.34 m
η = 17.5

x: 4.34 m
η = 1.0 η < 0.1 η < 0.1 x: 4.34 m

η = 52.8 η < 0.1 η = 1.6 x: 4.34 m
η = 8.1

x: 1.36 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 52.8

N58/N52 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.6 η = 2.8 x: 0 m
η = 17.1

x: 0.362 m
η = 18.1

x: 0 m
η = 14.8

x: 0.362 m
η = 2.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 31.8 η < 0.1 η = 72.2 x: 0 m
η = 9.6

x: 0.362 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 72.2

N54/N55 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.7 η = 0.1 x: 0 m
η = 10.4

x: 1.68 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 6.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.68 m

η = 13.4 η < 0.1 η = 0.2 x: 0.63 m
η = 0.3

x: 1.26 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 13.4

N56/N57 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.0 η < 0.1 x: 1.68 m
η = 10.7

x: 1.68 m
η = 4.2

x: 0 m
η = 6.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.68 m

η = 16.0 η < 0.1 η = 1.3 x: 0.21 m
η = 0.5

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 16.0

N50/N58 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 2.6 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 19.5

x: 1.68 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 10.0 η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 24.7 η < 0.1 η = 3.3 x: 0.63 m
η = 4.7

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 24.7

N59/N60 ⎯λ ≤ 3.0 λw ≤ λw,máx η = 1.7 NEd = 0.00
N.P.(2)

x: 0 m
η = 7.8

x: 1.68 m
η = 2.7

x: 1.68 m
η = 4.7 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 11.8 η < 0.1 η = 0.9 x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 11.8

N61/N62 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.7 η < 0.1 x: 1.68 m
η = 9.2

x: 0 m
η = 2.2

x: 1.68 m
η = 5.5 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.68 m

η = 11.2 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 11.2

N64/N69 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.4 η = 1.1 x: 0.84 m
η = 53.4

x: 0 m
η = 11.6

x: 0.84 m
η = 31.1

x: 0.84 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.84 m

η = 55.0 η < 0.1 η = 12.2 x: 0.84 m
η = 18.2

x: 0.84 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 55.0

N69/N63 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.2 η = 0.2 x: 0 m
η = 57.1

x: 0 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 32.7

x: 0.841 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 57.8 η < 0.1 η = 11.1 x: 0.631 m
η = 16.8

x: 0.42 m
η = 0.4

CUMPLE
η = 57.8

N65/N58 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 7.3

x: 0 m
η = 30.8

x: 3.02 m
η = 44.1

x: 3.02 m
η = 6.8 η = 1.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.02 m

η = 57.9 η < 0.1 η = 0.6 x: 3.02 m
η = 3.0

x: 1.89 m
η = 1.1

CUMPLE
η = 57.9

N65/N50 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 10.2

x: 0 m
η = 29.1

x: 0 m
η = 22.0

x: 3.02 m
η = 7.2 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 45.8 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.51 m
η = 3.1

x: 2.26 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 45.8

N66/N57 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 9.7

x: 0 m
η = 31.2

x: 3.02 m
η = 22.3

x: 3.02 m
η = 6.8 η = 0.9 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 48.3 η < 0.1 η = 0.2 x: 3.02 m
η = 0.5

x: 2.08 m
η = 0.3

CUMPLE
η = 48.3

N66/N56 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.5

x: 0 m
η = 32.0

x: 0 m
η = 19.2

x: 0 m
η = 7.0 η = 0.8 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 46.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.6

x: 1.51 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 46.8

N67/N55 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.2

x: 0 m
η = 29.6

x: 0 m
η = 16.5

x: 3.02 m
η = 6.4

x: 1.7 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 45.5 η < 0.1 η = 0.1 x: 3.02 m
η = 0.2

x: 1.7 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 45.5

N67/N54 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.5

x: 0 m
η = 30.3

x: 0 m
η = 15.5

x: 0 m
η = 6.6 η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 42.8 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.51 m
η = 0.3

x: 0 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 42.8

N68/N48 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 7.0

x: 0 m
η = 22.2

x: 0 m
η = 12.9

x: 0 m
η = 4.8

x: 1.74 m
η = 0.5 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.9 η < 0.1 η = 0.1 x: 1.55 m
η = 0.2

x: 1.74 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 28.9

N68/N47 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 4.8

x: 0 m
η = 20.1

x: 3.09 m
η = 29.4

x: 3.09 m
η = 3.9 η = 1.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.09 m

η = 38.6 η < 0.1 η = 0.8 x: 1.93 m
η = 1.5

x: 1.93 m
η = 0.2

CUMPLE
η = 38.6

N75/N74 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.9 η = 3.7 x: 1.02 m
η = 71.7

x: 0 m
η = 0.1

x: 2.05 m
η = 21.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.02 m

η = 71.8 η < 0.1 MEd = 0.00
N.P.(9)

x: 0 m
η = 16.3

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 71.8

N76/N60 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.3 η = 12.9 x: 2.77 m
η = 5.6

x: 0 m
η = 3.0

x: 2.77 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.77 m

η = 19.2 η < 0.1 η = 0.8 x: 2.77 m
η = 0.2

x: 0 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 19.2

N61/N77 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.8 η = 11.0 x: 0 m
η = 8.1

x: 2.77 m
η = 3.0

x: 0 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 20.4 η < 0.1 η = 0.9 x: 0 m
η = 0.3

x: 1.38 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 20.4

N76/N77 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.3 η = 2.5 x: 1.54 m
η = 3.3

x: 2.7 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.54 m

η = 5.2 η < 0.1 η = 2.9 x: 0 m
η = 0.1

x: 1.93 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 5.2

N61/N78 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.7 η = 8.2 x: 0 m
η = 7.3

x: 2.77 m
η = 3.1

x: 0 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 16.4 η < 0.1 η = 0.7 x: 0 m
η = 0.3

x: 1.78 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 16.4

N79/N55 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.6 η = 10.7 x: 2.77 m
η = 7.2

x: 0 m
η = 3.8

x: 2.77 m
η = 0.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.77 m

η = 19.1 η < 0.1 η = 0.9 x: 2.77 m
η = 0.3

x: 0.989 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 19.1

N79/N78 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.6 η = 2.0 x: 1.35 m
η = 2.9

x: 0 m
η = 2.0

x: 0 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.35 m

η = 5.5 η < 0.1 η = 3.0 x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 5.5

N80/N55 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.8 η = 9.6 x: 2.77 m
η = 7.8

x: 0 m
η = 3.0

x: 2.77 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.77 m

η = 17.6 η < 0.1 η = 0.7 x: 2.77 m
η = 0.3

x: 1.38 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 17.6

N56/N81 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.1 η = 10.6 x: 0 m
η = 5.4

x: 2.77 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 17.4 η < 0.1 η = 1.8 x: 0 m
η = 0.2

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 17.4

N80/N81 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 1.0 η = 2.6 x: 0.965 m
η = 3.3

x: 0 m
η = 1.9

x: 2.7 m
η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.965 m

η = 4.8 η < 0.1 η = 2.6 x: 2.7 m
η = 0.2

x: 2.32 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 4.8

N56/N82 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.7 η = 19.0 x: 0 m
η = 12.0

x: 2.77 m
η = 5.0

x: 0 m
η = 0.4 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 32.5 η < 0.1 η = 1.2 x: 0 m
η = 0.3

x: 2.18 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 32.5

N83/N58 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.9 η = 29.8 x: 3.27 m
η = 19.2

x: 0 m
η = 2.5

x: 3.27 m
η = 0.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 3.27 m

η = 53.4 η < 0.1 η = 5.4 x: 3.27 m
η = 0.4

x: 1.43 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 53.4

N83/N82 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.4 η = 2.0 x: 2.72 m
η = 13.3

x: 2.72 m
η = 3.5

x: 0 m
η = 0.8 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.72 m

η = 18.1 η < 0.1 η = 5.4 x: 0 m
η = 0.5

x: 0 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 18.1

N84/N58 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.6 η = 13.3 x: 0.396 m
η = 7.1

x: 0 m
η = 5.0

x: 2.77 m
η = 0.4 η = 0.3 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 23.0 η < 0.1 η = 1.5 x: 0 m
η = 0.2

x: 1.19 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 23.0

N64/N85 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 4.2 η = 24.3 x: 0 m
η = 17.2

x: 0 m
η = 4.0

x: 0 m
η = 0.9

x: 2.57 m
η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 28.6 η < 0.1 η = 3.0 x: 0 m
η = 0.6

x: 1.38 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 28.6

N84/N85 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 4.7 η = 3.8 x: 0.778 m
η = 7.5

x: 2.72 m
η = 2.4

x: 0 m
η = 0.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 1.17 m

η = 13.6 η < 0.1 η = 4.8 x: 0.194 m
η = 0.2

x: 0.194 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 13.6

N64/N53 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 0.8 η = 3.0 x: 0 m
η = 18.8

x: 0 m
η = 3.7

x: 0 m
η = 0.7

x: 1.48 m
η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 22.5 η < 0.1 η = 1.5 x: 0 m
η = 0.2

x: 2.11 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 22.5

N86/N60 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 2.4 η = 11.5 x: 2.77 m
η = 9.5

x: 0 m
η = 2.9

x: 2.77 m
η = 0.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.77 m

η = 20.3 η < 0.1 η = 0.5 x: 2.77 m
η = 0.3

x: 1.38 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 20.3

N47/N87 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 6.4 η = 31.2 x: 2.03 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 3.6

x: 0 m
η = 0.3 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 x: 2.64 m

η = 36.4 η < 0.1 η = 0.6 x: 0 m
η = 0.2

x: 1.83 m
η = 0.1

CUMPLE
η = 36.4

N86/N87 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx η = 3.8 η = 6.0 x: 0 m
η = 4.4

x: 2.18 m
η = 2.7

x: 2.18 m
η = 0.3 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 x: 0.436 m

η = 9.5 η < 0.1 η = 3.2 x: 2.18 m
η = 0.2

x: 2.18 m
η < 0.1

CUMPLE
η = 9.5

N88/N60 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.1

x: 0 m
η = 23.5

x: 0 m
η = 14.0

x: 0 m
η = 5.2

x: 1.7 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 36.5 η < 0.1 η = 0.2 x: 1.51 m
η = 0.4

x: 1.7 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 36.5

N88/N59 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 22.7

x: 0 m
η = 15.6

x: 3.02 m
η = 4.9

x: 1.51 m
η = 0.7 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 39.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.4

x: 1.51 m
η = 0.6

CUMPLE
η = 39.1

N89/N62 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.6

x: 0 m
η = 26.9

x: 0 m
η = 13.4

x: 0 m
η = 5.9

x: 1.51 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 38.4 η < 0.1 η = 0.1 x: 3.02 m
η = 0.1

x: 1.51 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 38.4

N89/N61 ⎯λ < 2.0 λw ≤ λw,máx
NEd = 0.00

N.P.(1)
x: 0 m
η = 8.4

x: 0 m
η = 27.3

x: 0 m
η = 13.3

x: 0 m
η = 6.0

x: 1.7 m
η = 0.6 η < 0.1 η < 0.1 x: 0 m

η = 37.1 η < 0.1 η = 0.1 x: 0 m
η = 0.2

x: 1.7 m
η = 0.5

CUMPLE
η = 37.1

N90/N69 ⎯λ < 2.0 NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
η = 44.2

x: 0.7 m
η = 28.2

x: 0.7 m
η = 17.9 η = 3.5 η = 0.2 x: 0.175 m

η < 0.1
x: 0.175 m
η < 0.1

x: 0.7 m
η = 92.4

x: 0.175 m
η < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE

η = 92.4
Notación:

⎯λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
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2.3.3.- Sismo 

Norma utilizada: NCSE-02
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02

Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2)

2.3.3.1.- Espectro de cálculo

2.3.3.1.1.- Espectro elástico de aceleraciones
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Coef.Amplificación (g)
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Periodo (s)

Coef.Amplificación:

Donde:

es el espectro normalizado de respuesta elástica.

El valor máximo de las ordenadas espectrales es 0.251 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 y 2.4)

Parámetros necesarios para la definición del espectro

ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.092 g

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.100 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

Tipo de construcción: Construcciones de importancia normal
S: Coeficiente de amplificación del terreno (NCSE-02, 2.2) S : 0.92

C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) ab : 0.100 g
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo ρ : 1.00

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 4.00 %
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.12 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15

TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.46 s

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15
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2.3.3.1.2.- Espectro de diseño de aceleraciones

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por el coeficiente (μ) correspondiente a
cada dirección de análisis.

β: Coeficiente de respuesta β : 0.36

ν: Coeficiente dependiente del amortiguamiento (NCSE-02, 2.5) ν : 1.09

Ω: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1) Ω : 4.00 %
μ: Coeficiente de comportamiento por ductilidad (NCSE-02, 3.7.3.1) μ : 3.00

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad alta
ac: Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02, 2.2) ac : 0.092 g
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1) K : 1.00
C: Coeficiente del terreno (NCSE-02, 2.4) C : 1.15
TA: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TA : 0.12 s
TB: Periodo característico del espectro (NCSE-02, 2.3) TB : 0.46 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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Periodo (s)

2.3.3.2.- Coeficientes de participación

T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Modo 1 0.643 0.315 0.9491 0.98 % 7.91 % R = 3

A = 0.59 m/s²
D = 6.18468 mm

R = 3
A = 0.59 m/s²
D = 6.18468 mm

Modo 2 0.539 0.7616 0.648 50.38 % 32.52 % R = 3
A = 0.703 m/s²
D = 5.16662 mm

R = 3
A = 0.703 m/s²
D = 5.16662 mm

Modo 3 0.522 0.73 0.6834 1.55 % 1.21 % R = 3
A = 0.727 m/s²
D = 5.01625 mm

R = 3
A = 0.727 m/s²
D = 5.01625 mm

Modo 4 0.514 0.5985 0.8011 24.32 % 38.86 % R = 3
A = 0.74 m/s²
D = 4.94574 mm

R = 3
A = 0.74 m/s²
D = 4.94574 mm

Modo 5 0.455 0.5807 0.8141 8.8 % 15.43 % R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 4.31575 mm

R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 4.31575 mm

Modo 6 0.411 0.9908 0.1354 9.65 % 0.16 % R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 3.52571 mm

R = 3
A = 0.822 m/s²
D = 3.52571 mm
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T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1)
Total 95.68 % 96.09 %

T = Periodo de vibración en segundos.
Lx, Ly = Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis.
Mx, My = Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis.
R = Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin
ductilidad.
A = Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad.
D = Coeficiente del modo, equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico.

Representación de los periodos modales
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(0.514, 0.740)
(0.539, 0.703)
(0.539, 0.703)

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación de los modos en los que se desplaza más del
30% de la masa:

Hipótesis  (1)

T (s) A (g)

Modo 2 0.539 0.072

Modo 2 0.539 0.072

Modo 4 0.514 0.075
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P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

MF. MEMÒRIA FGC  

 

MF.MEMÒRIA AFECTACIONS FGC 
 
 
MF 1. Objecte 
 
El present annex té com a objecte enumerar i descriure els posibles punts d’afectació i/o relació entre la nova 
actuació proposada (ascensor 1 i passera 1) i la infraestructura existent del Cremallera de Núria, a fi i efecte 
de permetre la revisió i supervisió del compliment dels requeriments normatius i particulars establerts per 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en el cas d’instal·lacions que poden tenir afectacions sobre 
les seves infraestructures. 
 
Aquest document recull els comentaris i esmenes derivats de la reunió mantinguda amb el Sr. David Paget, 
responsable de projectes d’infraestructures de FGC, el 9 de juliol de 2015, així com els comentaris i 
indicacions realitzades pel Sr. Juan Zamora de FGC en data 16 de juliol de 2015. 
 
Així doncs, el present annex pretén complimentar les especificacions del projecte constructiu del que forma 
part, de manera que: 
 

• Enumera i defineix els elements constructius del projecte que tenen afectació a la zona del 
cremallera. 

• Complimenta i amplia l’estudi de l’abast de l’obra de la zona d’afectació a la infraestructura. 
• Analitza l’impacte de l’obra a la infraestructura i circulacions. 
• Estableix una planificació d’obra concreta per als elements que poden tenir afectació a la 

infraestructura, més enllà de la planificació general de l’obra. 
• Amplia la definició del compliment dels requeriments de seguretat en treballs pròxims a la via. 
• Amplia la definició dels elements de seguretat a instal·lar a la passera i/o ascensor en relació a la 

infraestructura. 
 
 
MF 2.1. Aspectes generals 
 
Tal i com s’explica abastament en la memòria descriptiva d’aquest projecte, es preten construir un ascensor i 
una passera que connectin el Passeig del Taga amb el Passeig de Santa Caterina de Ribes de Freser, salvant el 
desnivell existent d’aproximadament 13 metres, alhora que es traspassa superiorment la infraestructura de la 
via del cremallera de Núria existent, que discorre paral·lela i entremig d’aquests dos passeigs. 
 
Com a primer pas d’implantació del projecte, s’han elaborat dos aixecaments taquimètrics de la zona 
d’intervenció. Un primer topogràfic genèric que abarca tot l’àmbit d’actuació del projecte i un segon estudi 
taquimètric detallat de la zona d’implantació de l’ascensor 1 i passera 2, és a dir, la zona d’afectació del 
cremallera. 
 
En aquest segon aixecament taquimètric detallat, s’ha ubicat la posició exacta dels posts de suport de 
cablejat, així com s’ha identificat i acotat la posición dels cables (catenària, suport de catenària, feeder, baixa 
tensió i fibra òptica) que discorren per la zona de la via. (Veure plànols tipus “F”) 
 
Tot i que el plànol taquimètric es pot observar en la documentació gràfica adjunta, es mostren seguidament 
els aixecaments dels posts de suport de cablejat, així com imatges de la identificació del cablejat existent a la 
zona. 
 

 
Detall del taquimètric de la zona del cremallera (veure plànol 04 Doc. Gràfica) 

 

 
Aixecament dels posts de suport de cablejat (veure plànol 04 Doc. Gràfica) 
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Identificació gràfica del cablejat existent al cremallera (veure plànol F.01 Doc gràfica) 

 
 
MF 2.2. Estat actual 
 
La infraestructura de la via del cremallera de Núria a la zona d'actuació d'aquest projecte, es troba situada 
entre el Passeig del Taga i el Passeig de Santa Caterina, estant el pla de vies a una cota intermitja entre els dos 
passeigs. 
 
Aquesta disposició de la infraestructura genera dos talussos al terreny, un de superior, entre el Passeig de 
Santa Caterina i el pla de vies, i l'altre d'inferior, entre el pla de vies i el Passeig del Taga. 
 
Talús Superior: 
 
El talús superior es troba, en la seva major part, deixat a tall de terreny i presenta un tall força vertical. En 
aquest talús es fa visible la composició rocallosa del terreny, ja que els esquistos afloren a la superfície de la 
cara del talús. 
 
Bona part del talús té presència de plantes i herves silvestres. Així mateix, el talús disposa d'una malla de 
contenció de cables d'acer i fixada al terreny amb perns d'acer. 

 
 

  
Vista general talús superior Detall malla de contenció existent 

 

Passeig del Taga 
Pla de vies 
cremallera 

Passeig de Sta. 
Caterina 
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Detall de la base del talús superior 

 
La base del talús, en la seva trobada amb el pla de vies, disposa d'una canal interceptora de formigó per a la 
recollida d'aigües d'escorrentia i canalització d'aquestes. 
 
La part superior del talús, que dóna a Passeig de Santa Caterina, es troba protegida amb una barana 
metàl·lica, que evita que els vianants puguin precipitar-se pel talús. 
 

 
Vista de la zona superior del talús (Passeig de Santa Caterina) 

 

Talús inferior: 
 
El talús inferior, situat entre el pla de vies i el carrer inferior (Passeig del Taga), presenta un pendent menys 
pronunciat que el talús superior. Aquest es troba parcialment enjardinat i presenta, en la seva trobada amb el 
Passeig del Taga, un mur de mamposteria d'uns 35 cm de gruix. 
 
Tal i com detalla l'estudi geotècnic, geològicament aquest talús és la continuació natural del talús superior i, 
per tant, està compost majoritàriament per un substrat rocallós d'esquistos de l'Ordovicià superior. En aquest 
cas i degut principalment a la pendent més suau del terreny, el substrat rocallós es troba cobert per una capa 
de dipòsits de rebliment antròpic superficial, a base de sorres, llims, argiles i graves edafitzades, de gruix 
variable. 
 
Aquest rebliment antròpic és el que facilita que part d'aquest talús es trobi lleugerament enjardinat. 
 
Tall geològic (veure detalls a l'estudi geotècnic adjunt): 
 

 
 
Degut a la dificultat material de determinar el gruix exacte de la capa de dipòsits de rebliment antròpic 
d'aquest talús, la qual, a més, s'estima que sigui lleugerament variable en funció del punt d'estudi i pendent 
del talús, previ a l'inici de l'obra es durà a terme una cala de prospecció a la zona del talús inferior, 
d'aproximadament 2 metres de profunditat i, en tot cas, fins a trobar el substrat rocallós. El geòleg redactor 
de l'estudi geotècnic dura a terme visita d'inspecció per tal de verificar les hipòtesis de l'estudi geotècnic i 
emetrà informe. 
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En qualsevol cas, les actuacions d'excavació posteriors tindran en consideració les conclusions que es puguin 
derivar d'aquest informe. 
 
Aquestes, alhora, es posaran en coneixement i consideració dels responsables de FGC. 
 

 
Vista general de la zona de talús inferior i mur de rocalla del Passeig del Taga 

 

 
Vista del mur de rocalla de la zona del Passeig del Taga 

 

Cal fer esment que, en el cas del mur del Passeig del Taga, al tractar-se d'un mur de mamposteria d'uns 35 cm 
de gruix, la seva capacitat de contenció és limitada, ja que el comportament a flexió de la fàbrica de 
mamposteria és molt limitat, degut principalment a l'escassa resistència a tracció del morter de la fàbrica. 
 
Així doncs, es pot considerar que aquest mur té una funció relativa en quant a contenció, ja que, si bé pot ser 
capaç de contenir l'eventual empenta de la capa superior de reblert antròpic (d'escassa profunditat), 
dificilment podria contenir l'empenta originada en cas de trencament del terreny rocallós. 
 
El projecte no contempla la tala ni arrencada de cap dels arbres existents a la zona, ja que la ubicació dels 
nous elements ho fa innecessari. Per tant, aquests es protegiran durant l'execució de l'obra i es mantindran. 
 
 
Torres elèctriques: 
 
Tal i com es detalla abastament en la memòria descriptiva, contructiva i en l'annex específic dels treballs a 
realitzar per part d'Endesa, actualment existeix una línia elèctrica de mitja tensió que creua per sobre el 
cremallera, en sentit perpendicular a aquest. Aquesta línia aèria arriba fins a una torre metàl·lica ubicada a la 
zona del talús inferior. 
 
Tant el cablejat com la torre elèctrica seran desconnectades, anul·lades i retirades per part de la Companyia 
elèctrica previ a l'inici de les obres. 
 
Gràcies al fet que la instal·lació elèctrica del poble es troba anellada, els usuaris que actualment depenen 
d'aquesta línia podran seguir tenint subministrament un cop s'anul·li la línia i mentres durin les obres i no 
s'executi la nova línia elèctrica, en part soterrada i en part integrada dins la passera i ascensor. 
 
El projecte específic d'anul·lació i retirada de línia elèctrica de mitja tensió el desenvolupa Endesa, no formant 
part d'aquest projecte, i els correspon a ells els tràmits i sol·licituds d'informes i llicències pertinents. 
 
En tot cas, es detalla més endavant la integració de la nova línia elèctrica a la passera i ascensor proposats. 
 
 
MF 2.3. Implantació de la proposta 
 
Un cop estudiats els aixecaments taquimètrics de la zona i conegudes les cotes i traçat del cablejat existent, es 
situa l’ascensor i passera en relació a la infraestructura de la via. 
 
Aquesta implantació respecta les distàncies de seguretat necessàries entre la nova estructura i els elements 
de la infraestructura existents, en especial pel que fa referència a les distàncies als cables (feeder i catenària) i 
al gàlib mínim lliure entre el cap superior del rail de la via i la part inferior de la passera (> 6,30 m). 
 
S’indica en plànol de planta d’implantació les diferents cotes dels elements, en especial pel que fa als punts 
de creuament entre la infraestructura existent i el nou element. 
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Implantació amb cotes d’elements de cablejat i via (veure plànol F.01 Doc gràfica) 

 

 
Alçat amb cotes d’elements de cablejat i via (veure plànol F.02 Doc gràfica) 

Es constata que la cota del cablejat de suport de catenària es troba a +110,62 / +110,77 en el punt de 
creuament amb la passera 1, mentres que la part més inferior de la passera es troba a la cota +111,71, de 
manera que hi ha una distància de 109 cm a 94 cm entre els dos elements. 
 
De la mateixa manera, es constata que la cota del cable feeder es troba a +110,52 / +110,67 en el punt de 
creuament amb la passera 1, de manera que existeix una distància de 119 cm a 104 cm entre el feeder i la 
part inferior de la passera. 
 
Es considera que són distàncies suficients com per que aquestes no suposin un alt risc de contacte. Tot i així, 
s’especifiquen, més endavant, els elements de protecció, tant físics com elèctrics i catòdics que es disposaran. 
 
Per altra banda, existeix un cable de fibra òptica que discorre més elevat que la resta de cablejat del 
cremallera. Aquesta fibra òptica, en el punt de creuament més desfavorable amb la passera es troba a 
+111,53, és a dir, a una distància de 18 cm per sota del punt més baix de la passera. Tot i la proximitat, en 
aquest cas, degut a la tipologia de cablejat, no es considera que aquest suposi cap tipus de risc directe per 
contacte amb el nou element. 
 

 
Alçat nord-est de la passera amb relació al cablejat i via (veure plànol F.04 Doc gràfica) 
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MF 2.4. Proteccions 
 
Proteccions físiques: 
 
En primer lloc, s’estableix i prescriu la disposició d’un element de protecció física del cablejat de catenària i 
feeder, que, degut a la posició d’aquests cables, podrà ser comú per a tots dos. 
 
Aquest element de protecció física, tipus barret, està compost per una safata d’acer galvanitzat, amb forma 
d’arc, d’uns 100 cm de desenvolupament i 275 cm de llargada, soldada a perfils tubulars d’acer galvanitzat, de 
40x40x3 mm, soldats a la part inferior de les bigues de passera. 
 

 
Detall esquema posició protector físic 

 
 
Proteccions elèctriques: 
 
Per tal de protegir els usuaris de la passera i ascensor d’una eventual sobretensió per contacte, s’estima 
necessària i es prescriu la instal·lació d’un descarregador d’intèrvals. 
 
Aquest element serà, en tot cas, model homologat per FGC i anirà connectat a la via i a l’estructura metàl·lica 
de passera i ascensor, segons indicacions de FGC, per tal que en cas de derivació de la línia elèctrica i contacte 
amb l’estructura metàl·lica, el descarregador faci de conductor i la subestació talli la corrent, evitant el risc 
d’electrocució. 
 
El descarregador d’intèrvals es col·locarà dins d’armari protegir, de polièster, amb clau. El manteniment futur 
d’aquest element anirà a càrrec de FGC, qui vetllarà pel seu bon funcionament. 

 
La instal·lació del descarregador d’intèrvals s’efectuarà per part d’empresa autoritzada per FGC i, en tot cas, 
es seguiran les seves indicacions. 
 

 
Esquema bàsic de funcionament del descarregador d’intèrvals 

 
 

 

 
Imatges exemple instal·lació descarregador d’intèrvals 

 
L’armari del descarregador d’intèrvals es col·locarà collat a parament lateral de la caixa de l’ascensor, allunyat 
i inaccessible per part dels usuaris de l’ascensor, però accessible per a manteniment per part del operaris de 
FGC. 
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Proteccions catòdiques: 
Per tal de protegir el nou element metàl·lic (ascensor i passera) en front a la corrosió, es preveu la instal·lació 
d’ànodes de sacrifici de magnesi. 
 
Aquests es disposaran a les zones en que l’estructura metàl·lica contacta amb el terreny, és a dir, a la zona 
d’arribada de la passera al Passeig de Santa Caterina i a la base de l’ascensor. 
 
Els ànodes de sacrifici es connecten a terra i s’ubiquen dins de pericons prefabricats de registre i control. 
 
 

 
Esquema bàsic d’ànode de sacrifici 

 
 
Veure en plànols de documentació gràfica la ubicació de cada un d’aquests elements. 
 

 
Ubicació dels diferents elements de sgeuretat (veure detall en plànols Doc. gràfica) 

 
 
MF 2.5. Seguretat 
 
2.5.1. Barreres de seguretat 
 
Per tal de donar compliment als requeriments de mesures de seguretat i protecció al servei del cremallera, 
així com als usuaris, es prenen les següents mesures en relació al disseny de la passera que discorre per sobre 
la via del cremallera. 
 

• Les baranes de la passera tenen una alçada de 120 cm respecte el nivell de paviment d’aquesta. 
• Les baranes de la passera disposen de sòcol massís de 10 cm d’alçada. 
• Es disposa una malla antivandàlica a ambdós costats de la passera, de 220 cm d’alçada 

 
Tots aquests elements es detallen a la memòria constructiva i en la documentació gràfica adjunta. 
 
2.5.2. Línia elèctrica de Mitja Tensió 
 
Tal i com s’ha comentat a la memòria general d’aquest projecte, la passera i l’ascensor integren la canalització 
d’una línia elèctrica de mitja tensió. 
 
Aquesta línia elèctrica actualment és aèria i es pretén soterrar en la seva major part de tram, a excepció del 
tram que discorre per sobre la zona de la via del cremallera, el qual, per les seves característiques i presència 
d’infraestructures fa extremadament dificultós el seu soterrament. 
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Per tant, la línia elèctrica en el seu tram horitzontal s’integra dins de la passera. Seguint les prescripcions 
d’Endesa, la línia es canalitza dins d’un tub de PE de 160 mm de diàmetre, el qual, alhora, discorre protegit 
dins d’un tub d’acer de 200 mm de diàmetre.  
 
El tub d’acer de la línia elèctrica queda integrat dins la passera. Aquest es disposa fixat al forjat de formigó, de 
manera que se’n garanteix la seva subjecció. Inferiorment es protegeix amb un revestiment horitzontal de 
xapa d’acer corten de 3 mm de gruix, soldades a l’estructura de la passera, de manera que queda totalment 
ocult i protegit. 
 

 
Secció passera 1 

 
 

 
Detall línia MT, disposició, fixació i protecció 

 
Segons indicacions de la Companyia Elèctrica, el tub d’acer de la línia anirà connectat a posta a terres amb un 
circuit individual, amb cable de 50 mm2 de coure i connectat a tub cada 1,5 m. 
 
 
MF 2.6. Elements constructius i les seves afectacions 
 
2.6.1 Sabata de fonamentació superior – Passera 1 
 
La passera proposada consta de dos recolzaments als seus extrems (bi-recolzada). Un d'aquests recolzaments 
es produeix sobre la pròpia estructura de la caixa d'ascensor, mentres que l'altre es duu a terme mitjançant 
una sabata de fonamentació al terreny de la zona del Passeig de Santa Caterina. 
 
Aquesta sabata de fonamentació té unes dimensions de 150 x 200 cm en planta, i 60 cm de gruix, executada 
sobre una capa de formigó de neteja de 10 cm de gruix. 
 
Les dues bigues principals de l'estructura de la passera (tipus HEB-300), descansen sobre aquesta sabata, 
soldades a unes platines d'acer de 300/15 mm, disposades en vertical i alhora soldades a platines horitzontals 
de 400/300/15 mm, connectades cada una d'elles amb 4 perns d'ancoratge de 12 mm de diàmetre a la sabata 
de fonamentació. la configuració d'aquest recolzament permet que tingui un comportament d'articulació, 
absorvint possibles petits moviments per dilatacions de l'estructura metàl·lica. 
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Característiques de la sabata de fonamentació (veure plànols d'estructura) 

 
Aquesta sabata es troba retirada aproximadament 1 m respecte el cap del talús, de manera que s'evita 
l'afectació directa sobre aquest, tant pel que fa a l'estat de càrregues, com al propi procés d'excavació i 
formigonat de la sabata. 
 

 
Situació general de la sabata (veure detall en plànols Doc. gràfica) 

 
 

 
Replanteig in situ de la sabata (veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

 

 
Secció de sabata de fonamentació en relació a talús existent (veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

Cap superior talús 

Base inferior talús 

200 cm 

150 cm 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

MF. MEMÒRIA FGC  

 

 
S'indica seguidament el procés constructiu d'execució de la sabata (aquest procés queda reflectit gràficament 
en els plànols de la documentació gràfica adjunta): 
 
1. Es parteix d'un estat actual en que el talús rocallós es troba protegit amb una malla de contenció d'acer, 
anclada al propi talús. A la part superior d'aquest hi ha una barana metàl·lica de protecció contra caigudes, 
d'aproximadament 1 m d'alçada. 
 
Previ a l'execució dels treballs de replanteig i excavació, es procedirà a la instal·lació d'una tanca de seguretat, 
de 2,00 metres d'alçada, composta per xapa d'acer galvanitzat, grecada i totalment cega, fixada 
mecànicament a posts de suport, de perfils d'acer, ancorats i formigonats a terreny, per tal d'evitar que pugui 
ser moguda o volcada. Aquesta tanca es disposarà a tocar de la barana existent, la qual també es mantindrà 
durant l'excavació de la sabata. La finalitat de la tanca és la d'evitar qualsevol risc de caiguda de pedres o 
terres de l'excavació cap al talús i la via (veure Estudi de Seguretat i Salut adjunt). 
 

 
 
El passeig de Santa Caterina es troba pavimentat únicament amb graveta, per tant, no serà necessari cap 
treball d'enderroc de paviments, previ a l'execució de l'excavació. 

 
2. Un cop disposats els elements de seguretat necessaris i replantejada in situ la posició exacta de la sabata, 
s'executarà l'excavació del forat, de dimensions aproximades 210 x 160 cm en planta i 120 cm de profunditat 
respecte la cota actual del paviment del passeig de Santa Caterina. 
 

 
 
 
 
3. Un cop executat el forat de fonamentació, es procedeix al ferrallat i posterior formigonat de la sabata, 
deixant previstes les platines on anirà soldada l'estructura metàl·lica de la passera. 
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4. Un cop formigonada la sabata i construïda a taller l'estructura metàl·lica de la passera, aquesta es disposarà 
mitjançant grua, soldant-la a les platines de la sabata de fonamentació i, per altra banda, a l'estructura 
metàl·lica de la caixa d'ascensor. 
 
Per a realitzar aquests treballs serà necessari desmuntar el tram de tanca de xapa d'acer disposat al cap del 
talús com a element de seguretat. Així mateix, previ a la col·locació de l'estructura de passera, caldrà tallar i 
retirar el tram de barana existent afectat. En tot cas, aquests elements es retiraran just abans de la col·locació 
de la passera i es prendran les mesures de seguretat necessàries descrites a l'estudi de seguretat (EPI's, línia 
de vida, arnés i cinturó de seguretat, etc.). 
 

 
 
Fins a la recepció de l'obra, la zona de treballs quedarà totalment i degudament tancada i senyalitzada per tal 
d'evitar l'accés de persones alienes, tal i com s'indica en l'estudi de seguretat adjunt. 
 
 
Tots els treballs d'instal·lació de tanques de seguretat, excavació i formigonat de sabata de fonamentació, 
col·locació de passera, etc. es duran a terme fora de l'horari d'explotació comercial del Cremallera, sense 
circulacions ni tensió elèctrica (19:00h a 6:00h) i, en tot cas, seran comunicats a FGC sempre amb antelació i 
previ a l'inici de qualsevol treball. No s'iniciarà cap treball a la zona d'ascensor 1 i passera 1 (àmbit afectació 
cremallera) sense el coneixement i autorització per part de FGC. 
 
 
2.6.2. Murs de contenció Passeig del Taga 
 
Per a la execució de la caixa de l'ascensor 1 i l'accés a nivell de carrer a aquest es fa necessària la modificació 
del mur existent a la zona del Passeig del Taga, el qual està compost per un mur de mamposteria d'uns 35 cm 
de gruix.  
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Es preveu, doncs, enderrocar un tram d'aquest mur per tal de crear un petit accés a la zona d'ascensor i 
disposar la pròpia caixa de l'ascensor. Per a tal efecte, es preveu l'execució de nous murs de formigó armat, 
encofrats a una cara contra el terreny de roca (veure especificacions del terreny en l'estudi geotècnic adjunt). 
 
Es mostra, tot seguit, la planta d'implantació dels nous murs (ombrejats en gris) en relació a la passera, el 
talús, les vies i el passeig del Taga: 
 

 
Implantació murs Passeig del Taga (veure detalls en plànols Doc. Gràfica) 

 
 

 
Secció tram mur M1 

 

 
Secció tram mur M2 
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Secció trams murs M3 i M5 (laterals caixa ascensor) 

 
 

 
Secció tram mur M4 (cara posterior caixa ascensor) 

 

 
Secció tram mur M6 
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Secció trams murs M7 i M8 (existents - mamposteria) 

 
 
 

 
 

Alçat desplegat dels murs de la zona de Passeig del Taga (veure detalls en plànols Doc. gràcica) 
 
 
Tot i tractar-se d'un terreny amb substrat rocallós d'esquistos de l'Ordovicià superior, el procés d'excavació i 
execució d'aquests murs es planteja per fases (dames), de manera que es minimitzi el risc de despreniments, 
alhora que es minimitzi el temps en que els trams de tall del talús es troben al descobert. S'especifica, més 
endavant, la planificació temporal detallada d'aquests processos. 
 

Cal destacar que els treballs a executar en aquesta zona s'efecturan principalment amb maquinària petita 
(retroexcavadores de dimensions reduïdes, bobcats, martell trencador, etc.). 
 
Tota la zona d'actuació quedarà convenientment tancada amb tanca de 2 metres d'alçada, de xapa d'acer 
galvanitzat, grecada i totalment cega, fixada mecànicament a posts de suport de perfils d'acer, ancorats i 
formigonats a terreny, per tal d'evitar-ne el moviment i volcada. Així mateix, aquesta tanca evita que 
qualsevol operari o maquinària dins de la zona d'obra pugui accedir a la zona de pla de vies del cremallera. 
 

 
 

 
 

(veure detalls a l'estudi de seguretat adjunt) 
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Seguidament es mostra el procés constructiu dels murs per dames i les fase d'actuació plantejades: 
 
1. Estat inicial. Previ a l'inici del procés d'excavació i tal i com s'ha indicat en el punt 2.2 de la present 
memòria, es realitzarà cala d'inspecció a la zona del talús, de 2 m de profunditat, per tal de verificar les 
determinacions i hipòtesis de l¡estudi geotècnic. 
 

 
(veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

 

2. Enderroc del primer tram de mur de mamposteria i execució de la primera dama (tram de mur M1), 
mitjançant excavació de buidat de terreny, ferrallat de mur, encofrat a una cara contra el terreny i posterior 
formigonat del mur: 
 

 
(veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

 
3. Un cop completament executat el tram de mur M1 i la seva corresponent part de llosa de fonamentació, es 
procedeix a l'atac de l'excavació de la segona dama, corresponent al tram de mur M2, seguint el mateix 
procediment descrit al punt anterior i lligant estructuralment el nou tram de mur i llosa de fonamentació amb 
el tram executat anteriorment: 
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(veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

 
 
4. Un cop es disposa del tram de mur i fonamentació M2 completament executats, es procedeix amb el sub-
tram M2.1, corresponent a la costella de retorn del tram M2, de manera que es pot executar aquest petit 
tram de mur sense necessitat d'enderrocar més tram de mur de mamposteria ni fer grans tasques 
d'excavació: 
 

 
(veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

 
5. A continuació es procedeix amb l'enderroc de la resta de tram de mur de mamposteria afectat per la 
implantació del projecte, però sense excavar gran part del talús, de manera que s'ataca la quarta dama per tal 
d'executar el tram de mur M6, deixant per a passos posteriors l'execució de la caixa de l'ascensor, de manera 
que es deixa pel final, i un cop s'hagin executat la major part dels murs, el tram de més alçada: 
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(veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

 
 
6. Executats els murs perimetrals a la "placeta" d'accés a l'ascensor i, per tant, estabilitzada estructuralment 
aquesta zona, es procedeix a l'excavació i buidat de la caixa d'ascensor i seguidament al ferrallat, encofrat a 
una cara i formigonat dels murs de la caixa de l'ascensor i la corresponent llosa de fonamentació i fossar: 
 

 
(veure detalls en plànols Doc. gràfica) 

 
7. Haventse finalitzat el procés d'execució dels murs de formigó de la zona del Passeig del Taga, es pot 
procedir seguidament al muntatge de l'estructura metàl·lica de la caixa d'ascensor. 
 
De la mateixa manera que s'ha especificat al punt 2.6.1 d'aquesta memòria, tots els treballs d'instal·lació de 
tanques de seguretat, excavació, ferrallat, encofrat i formigonat de murs, etc. es duran a terme fora de 
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l'horari d'explotació comercial del Cremallera, sense circulacions ni tensió elèctrica (19:00h a 6:00h) i, en tot 
cas, seran comunicats a FGC sempre amb antelació i previ a l'inici de qualsevol treball. No s'iniciarà cap treball 
a la zona d'ascensor 1 i passera 1 (àmbit afectació cremallera) sense el coneixement i autorització per part de 
FGC. 
 
Tot i que a priori no s'estima necessari degut a la composició del terreny i pel sistema d'excavació per dames 
d'escassa amplada, s'han previst les següents partides d'obra per tal que, en cas que durant l'execució d'obra 
s'estimés oportú, poder-les implementar i executar: 
 

1. Formigó projectat en sec, de 20 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a 
protecció del talús. 

 
2. Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta resistència d'acer galvanitzat, amb filferro de 3 mm de 

diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, per a una càrrega unitària màxima de 15 kN/m2, fixacions a 
base d'empernatges d'acer de 5 m de llargària i 25 mm de diàmetre, col·locats cada 10 m2, totalment 
muntada pel seu correcte funcionament. 

 
 
MF 2.7. Planificació dels treballs 
 
S'adjunta a aquest projecte una memòria d'execució, així com un Pla de Treballs i el corresponent llistat de 
lligams de tasques a realitzar. Tot i així, per tal de fer més entenedor i detallar el procés d'execució de l'àmbit 
de l'obra que té afectació a la zona de la infraestructura del cremallera, s'aporta seguidament una planificació 
detallada dels treballs a realitzar en aquesta zona. 
 
En qualsevol cas, tota la planificació de tasques a realitzar en la zona d'afectació al cremallera hauran de ser 
validades prèviament i d'acord amb els responsables de FGC. En tot cas, els treballs en aquesta zona es 
realitzaran fora de l'horari de servei comercial del cremallera i sense que hi hagi tensió elèctrica. 
 
Es designarà un responsable de l'empresa constructora, convenientment habilitat i format per FGC, el qual 
romandrà en tot moment a l'obra i serà l'encarregat de comunicar qualsevol incidència a FGC, alhora que 
avisarà amb antelació de les tasques programades i/o en cas de previsió de variació del planning establert. 
 
(Veure pla de treballs detallat adjunt) 



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
PLANNING DETALL - Pla de treballs detallat de les tasques a realitzar a l'àmbit del cremallera
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7 de Setembre de 2015
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14 de Setembre de 2015
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

28 de Setembre de 2015
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

5 d'Octubre de 2015
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

12 d'Octubre de 2015
Dilluns Dimarts Dimecres
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MF 2.8. Altres consideracions 
 
A banda de les especificacions que s'han detallat en aquest document, arrel de les converses mantingudes 
amb representants de FGC, es fan les següents consideracions: 
 
 
1. Sortida d'emergència intermitja ascensor 1 
 
Tal i com s'indica en la memòria i plànols del projecte, l'ascensor 1 disposa d'una parada d'emergència a cota 
intermitja (amb clau), la qual és obligatòria a nivell normatiu, degut al recorregut vertical de l'ascensor sense 
parades operatives intermitges. 
 
Cal deixar clar que aquesta parada d'emergència és única i exclusivament operable per part de bombers en 
cas d'emergència i que no puguin evacuar les eventuals persones atrapades per una de les altres sortides. Per 
tant, cap usuari pot sortir lliurement per aquesta sortida. 
 
A fi i efecte de poder evacuar els usuaris en cas d'emergència, s'ha disposat una petita plataforma de relliga, 
amb barana perimetral, de manera que els bombers puguin desallotjar les persones de dins l'ascensor i 
reconduir-les cap al carrer (Passeig del Taga). La sortida, per tant, queda confinada en aquest espai i condueix 
les persones cap a la part inferior del talús, evitant que puguin anar cap al pla de via. 
 

 
 
 

2. Evacuació d'aigua de la passera 1 
 
L'aigua de pluja que pugui caure a la passera 1 es condueix, per la pròpia pendent de la passera i la disposició 
dels sòcols perimetrals de 10 cm d'alçada cap a la zona del Passeig de Santa Caterina, evitant que aquesta 
caigui directament sobre la via i el cablejat d'aquesta. 
 

 
 
 
 
L'arquitecte: 
 
 
 
 
 
Salvador Boada 
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Evacuació 
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ME Memòria d’execució  
 
ME.1 Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres 
 
L’execució de l’obra per a la construcció de dos ascensors de connexió del barri Pavelló amb carrer Fonderia 
s’organitzarà tenint en compte els següents conceptes: 
 
L’execució de l’obra es realitzarà una sola fase, sense produir-se afectacions a l’entorn de l’obra. Per tant, no serà 
necessària la desviació del trànsit de la zona. No obstant cal tenir especial compte i coordinar els treballs amb el 
funcionament del Cremallera de Núria, ja que la passera de connexió del primer ascensor amb el Passeig de Santa 
Caterina passa creuant la via del Cremallera. 
 
Aquesta afectació serà especialment important en les següents fases de l’execució de l’obra : 

• Treballs previs de delimitació de zona d’obra. 
• En general els treballs de moviments de mitjans auxiliars i elements d’estructura de dimensions 

considerables amb grua mòbil. 
• Col·locació de l’estructura de la passera (que ha de portar incorporat el tram de barana que afecta a la zona 

de la via del Cremallera) 
• Formigonat de la passera en la zona de creuament. 

 
La zones d’actuació de les torres d’ambdós ascensors es  tancaran  totalment, delimitant una zona per a 
abassegament de material. També es preveu un espai per a la col·locació de les instal·lacions provisionals d’obra 
(lavabos, vestidors i oficina). Possiblement el punt més encertat per aquest campament serà a la zona del Passeig de 
Santa Caterina.  
 
Es realitzarà una comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris i es controlarà l’horari de l’obra 
segons la normativa vigent, de 8:00 a 22:00 hores, com a màxim. Tot i que s'estudiarà l'execució de certs treballs a la 
zona d'afectació del Cremallera fora de l'horari d'explotació comercial d'aquest, és a dir, de 19:00 a 6:00h, que en 
qualsevol cas seran informats i coordinats conjuntament amb els responsables dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
També es realitzarà una sessió a de formació dels operaris per informar-los de la gestió mediambiental que es farà a 
l’obra, i caldrà que a l’obra es disposi del registre conforme s’ha fet amb la signatura de les persones que l’han 
rebut.  
 
A l’obra només es permetrà netejar les canaletes de les cubes de formigó, en un espai adequat i senyalitzat, que 
estarà correctament impermeabilitzat. Per facilitar-ne la neteja de les canaletes, s’utilitzaran consistències toves o 
plàstiques en el formigó de fonamentació. Caldrà disposar d’un contenidor pels sobrants de formigó abans del 
formigonat.  
 
Caldrà verificar que s’han inclòs clàusules sobre el tractament de residus, abocaments i recollida d’olis i greixos en 
els contractes amb les empreses subcontractades. Es verificarà que la maquinària té el marcatge CE i s’inspeccionarà 
que no presenti fuites d’oli. S’hauran de tenir, amb data vigent, els segells del gestor d’olis de l’empresa que 
realitzarà el canvi d’oli de la maquinària. L’obra comptarà amb contenidors específics per a preveure 
l’emmagatzematge d’olis, greixos, gasoils i altres residus d’obra en cas d’abocaments accidentals, així com materials 
absorbents a l’obra.  
 
Caldrà gestionar els residus seleccionant els transportistes i gestors autoritzats per a tractar els residus. Es 
disposaran de tots els contenidors necessaris per a la gestió de residus (inclòs els de residus especials). Es realitzarà 

una correcta segregació dels residus a l’obra, senyalitzant convenientment els contenidors. Es verificarà que el 
contenidor dels residus especials té la data d’inici d’emmagatzematge dels residus i està degudament protegit, tapat 
i sobre terra impermeable. Es verificarà, també, que els residus especials no porten més de 6 mesos 
emmagatzemats a l’obra o que es disposa de permís per ampliar el termini de permanència.  
Caldrà verificar l’existència de permisos per a connectar els lavabos provisionals d’obra a la xarxa de clavegueram. 
En el cas de no poder connectar-los a la xarxa de clavegueram, s’utilitzaran lavabos químics o bé, 
s’impermeabilitzarà la fosa sèptica.  
 
Caldrà preveure una zona a l’obra dedicada a l’emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels 
residus. Se separaran els residus inerts de la resta de residus i s’assegurarà l’enviament dels residus perillosos a 
gestors autoritzats per aquest tipus de residus. Es prohibeix el dipòsit a abocador dels residus que no hagin estat 
sotmesos a alguna operació de tractament previ, exceptuant els residus inerts.  
 
Caldrà mantenir els canals de comunicació amb els usuaris dels edificis propers a l’obra per tal de reduir la seva 
afectació. Els contenidors es situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la sensibilitat de la 
circulació, complint les condicions que constin en la llicència. Es comprovarà que no s’obstaculitza cap accés en 
general.  
 
Caldrà verificar la netedat de l’entorn mitjançant una inspecció visual (entorn, entrades i sortides de l’obra i zones 
d’aplec en ordre i sense brutícia causada per l’obra). Es verificaran, també, les condicions de seguretat a les zones 
d’accés, la senyalització i l’estat de la tanca. Quedarà totalment prohibida la col·locació a les vies urbanes de 
qualsevol tipus d’obstacle o d’objecte, o fer-hi instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació 
de vianants o vehicles. Es garantiran les condicions de netedat a l’entorn de l’obra. Es prohibirà la contaminació amb 
matèries que impliquin un risc, dany o molèstia greu per a les persones o els béns de qualsevol naturalesa.  
 
Per evitar la pols generada per l’obra, es regaran les zones de trànsit, extraient l’aigua de reg amb autorització 
administrativa.  
 
S’inspeccionaran els vehicles que porten terres o residus, verificant que la càrrega està protegida abans de sortir de 
l’obra. Es protegiran els materials que el vent pugui arrossegar. Al realitzar talls en peces i materials es farà de forma 
correcta, evitant generar pols i sorolls innecessaris. Es farà un emmagatzematge dels residus per evitar que aquests 
provoquin olors.  
 
Línia elèctrica de MT: 
 
La zona d'actuació es troba afectada per la presència d'una línia elèctrica de Mitja Tensió, la qual es preveu anul·lar, 
desmuntar i traslladar el subministrament a una nova línia de Mitja Tensió soterrada. 
 
Tal i com indica el pla de treballs adjunt, i un cop mantingudes reunions de treball amb responsables d'Endesa, es 
preveu que la línia aèria es pugui anul·lar i desmuntar previ a l'inici de l'obra, estimant-se un termini de 2 a 3 dies 
per a dur a terme aquestes tasques per part de la Companyia. 
 
Els traballs d'obra civil i cablejat de la nova línia elèctrica soterrada es podran iniciar un cop s'hagi muntat 
l'estructura de l'ascensor 1 i part de l'estructura de la passera 1, moment en el qual es podran realitzar les rases, 
pericons de registre i col·locar el tub d'acer penjat a la passera 1 per dins del qual discorrerà la línia en el seu pas per 
sobre el cremallera. 
 
Per tant, i tal i com mostra el pla de treballs, tant l'anul·lació com el desmuntatge de la infraestructura de la línia 
elèctrica existent es preveu com a camí crític i la seva execució és indispensable per a poder iniciar amb normalitat i 
seguretat la resta de treballs previstos. 
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ME. MEMÒRIA EXECUCIÓ  

 

 
En el cas de les tasques d'obra civil i cablejat de la nova línia soterrada, així com la connexió i posta en funcionament 
d'aquesta, no es preveu que siguin part del camí crític de l'obra, ja que disposen de folgança suficient com per 
poder-se realitzar sense que aquestes afectin l'acabament general de les obres. 
 
Un cop anul·lada la línia aèria existent, el subministrament elèctric als abonats que en depenen es realitzarà, per 
part d'Endesa, mitjançant un ramal alternatiu. S'estima que el termini necessari per a realitzar tasques d'obra que 
possibilitin tornar a cablejar i connectar la nova línia soterrada serà d'unes 6 setmanes, temps duran el qual estarà 
en funcionament l'esmentat ramal alternatiu. 
 
En qualsevol cas, previ a l'inici de l'obra, l'empresa constructora adjudicatària haurà d'aportar un pla de treballs 
detallat on es recullin les singularitats i condicionants de l'obra, així com els requeriments tècnics i d'horaris que 
puguin ser imposats pels gestors de les infraestructures afectades (FGC i Endesa). Aquest pla de treballs haurà de ser 
aprovat per la Durecció Facultativa de l'obra. 
 
 
ME.2 Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució de 3 mesos, segons s'indica detalladament en el Pla de Treballs adjunt. 
 
 
 
 
Salvador Boada 
Arquitecte 
 
 
 
 
Juny de 2015 
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CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA  

 

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 
 
Ús 

 

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 
 
 
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) 
 
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 
 

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
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA  

 

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. 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

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

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

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

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 

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 d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
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CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA  

 

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) 

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) 

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) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

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

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 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.  
 
 

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)  

Normatives de productes, equips i sistemes  

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-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. 
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CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA  

 

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 
  
 
 
 
Normativa específica d’urbanització 
 

ge ne r al  

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(DOGC 29/2/2012) 

 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 
 

• Código Técnico de la Edificación  
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  
 

• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 

 

v i a l i tat  
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC  

“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de 
carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
 

ge nè r i c  d ’ i nsta l · l ac i ons  ur bane s  
 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les 

proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el 
punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP 22/05/1991) 
 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 
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CN. COMPLIMENT DE NORMATIVA  

 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
x a rxe s  de  sane jamen t  
 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC 29/05/2003) 
 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 
 
x arxe s  de  d is t r ibu c i ó  d ’ene rg i a  e l èc t r ic a  

G ene ra l  

• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 
(BOE 28/11/1997) 

 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución comercialitzación de instalaciones de 

energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 
 

B a ix a  Te ns ió  

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a 
les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

En l lume nat  púb l i c  

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 
exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
 
 
 
 
Salvador Boada 
Arquitecte 
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Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 1

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 00
LÍNIA ELÈCTRICA MTTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat1 ED353U52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pericons registre línia elèctrica 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2 FDKZHEB4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pericons registre línia elèctrica 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

3 E222B632

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rases línia elèctrica soterrada 1,000 30,000 0,400 0,950 11,400

C#*D#*E#*F#2 Pericons asc_2 2,000 0,600 0,600 0,700 0,504

TOTAL AMIDAMENT 11,904

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

4 E222B836

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rases línia elèctrica soterrada 1,000 6,000 0,400 0,950 2,280

C#*D#*E#*F#2 Pericons acs_1 2,000 0,600 0,600 0,700 0,504

TOTAL AMIDAMENT 2,784

M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del pm

5 E225277F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa terreny compacte 1,000 30,000 0,400 0,600 7,200

C#*D#*E#*F#2 Rasa terreny roca 1,000 6,000 0,400 0,600 1,440

TOTAL AMIDAMENT 8,640

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

6 E31521H1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa terreny compacte 1,000 30,000 0,400 0,400 4,800

C#*D#*E#*F#2 Rasa terreny roca 1,000 6,000 0,400 0,400 0,960

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 5,760

M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

7 FDGZU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada

8 FG22TP1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tubs protecció cablejat 4,000 30,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9 E2R35069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa terreny compacte 1,000 30,000 0,400 0,400 4,800

C#*D#*E#*F#2 Rasa terreny roca 1,000 6,000 0,400 0,400 0,960

TOTAL AMIDAMENT 5,760

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió1 F2135123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Murs existents Ud Long Alt Gruix

C#*D#*E#*F#2 Enderroc mur Passeig Taga 1,000 6,600 3,800 0,400 10,032

C#*D#*E#*F#3 Enderroc mur Passeig Sta Caterina 1,000 9,200 1,500 0,400 5,520

TOTAL AMIDAMENT 15,552

M3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió2 F2131323

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 3

U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

3 F21Q1121

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud

C#*D#*E#*F#2 Banc Passeig Santa Caterina 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 mpa), executada per tall de dames d'amplària
fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m, realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

1 E221SX10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup, Hmitja

C#*D#*E#*F#2 Buidat nivell inferior Asc_01 1,000 23,500 3,300 77,550

C#*D#*E#*F#3 1,000 23,500 1,600 37,600

C#*D#*E#*F#5 Repàs i adequació talús 1,000 3,000 3,000

T7 Ascensor 1 (estructura) Ud d1 d2 H

C#*D#*E#*F#8 Fossar Asc_01 1,000 2,450 2,400 1,300 7,644

T10 Ascensor 1 Ud Sup, Gruix

C#*D#*E#*F#11 Llosa fonamentació 1,000 13,800 0,300 4,140

C#*D#*E#*F#12 Capa formigó neteja 1,000 13,800 0,100 1,380

TOTAL AMIDAMENT 131,314

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

2 E222192A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup, Hmitja

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,200 1,000 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

3 E2219451

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud Sup, Hmitja

C#*D#*E#*F#2 Buidat nivell inferior Asc_02 1,000 28,600 1,500 42,900

C#*D#*E#*F#3 1,000 28,600 3,000 85,800

TOTAL AMIDAMENT 128,700

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió4 E2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud Sup, Hmitja

C#*D#*E#*F#2 Repàs i adequació talús 1,000 3,000 3,000

T4 Ascensor 2 (estructura) Ud d1 d2 H

C#*D#*E#*F#5 Fossar ascensor 1,000 2,450 2,400 1,300 7,644

T7 Ascensor 2 (fonaments) Ud Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#8 Llosa fonamentació 1,000 14,950 0,300 4,485

C#*D#*E#*F#9 Formigó neteja 1,000 14,950 0,100 1,495

TOTAL AMIDAMENT 16,624

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

5 E2R35069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Excavació roca

T2 Ascensor 1 Ud Sup, Hmitja

C#*D#*E#*F#3 Buidat nivell inferior Asc_01 1,000 23,500 3,300 77,550

C#*D#*E#*F#4 1,000 23,500 1,600 37,600

C#*D#*E#*F#6 Repàs i adequació talús 1,000 3,000 3,000

T8 Ascensor 1 (estructura) Ud d1 d2 H

C#*D#*E#*F#9 Fossar Asc_01 1,000 2,450 2,400 1,300 7,644

T11 Ascensor 1 Ud Sup, Gruix

C#*D#*E#*F#12 Llosa fonamentació 1,000 13,800 0,300 4,140

C#*D#*E#*F#13 Capa formigó neteja 1,000 13,800 0,100 1,380

T15 Excavació terreny compacte

T16 Ascensor 2 Ud Sup, Hmitja

C#*D#*E#*F#17 Buidat nivell inferior Asc_02 1,000 28,600 1,500 42,900

C#*D#*E#*F#18 1,000 28,600 3,000 85,800

C#*D#*E#*F#20 Repàs i adequació talús 1,000 3,000 3,000

T22 Ascensor 2 (estructura) Ud d1 d2 H

C#*D#*E#*F#23 Fossar ascensor 1,000 2,450 2,400 1,300 7,644

T25 Ascensor 2 (fonaments) Ud Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#26 Llosa fonamentació 1,000 14,950 0,300 4,485

C#*D#*E#*F#27 Formigó neteja 1,000 14,950 0,100 1,495

P PERORIGEN(G1:G28,C
29)

29 Esponjonament 30,000 82,991

T31 A deduïr:

C#*D#*E#*F#32 Terres recuperades adequació talusos -195 -195

TOTAL AMIDAMENT 164,629

M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

6 F2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Projecte Executiu
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#1 Fonaments torres i altres elements
enterrats

3,500 3,500

TOTAL AMIDAMENT 3,500

M2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics7 F2241010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Repàs talusos

C#*D#*E#*F#2 Previsió perfilar talusos 1,000 30,000 5,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de
25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del pm

8 F226490F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 Adequació plataforma arribada passera
2

1,000 15,000 3,000 1,500 67,500

TOTAL AMIDAMENT 67,500

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
FONAMENTSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 E3Z112P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup,

C#*D#*E#*F#2 Llosa fonamentació 1,000 13,800 13,800

C#*D#*E#*F#3 Llosa fon. fossar 1,000 5,050 5,050

T5 Ascensor 2 Ud Sup,

C#*D#*E#*F#6 Llosa fonamentació 1,000 14,950 14,950

C#*D#*E#*F#7 Llosa fon. fossar 1,000 5,050 5,050

TOTAL AMIDAMENT 38,850

M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

2 135C76G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup, Gruix

C#*D#*E#*F#2 Llosa fonamentació 1,000 13,800 0,300 4,140

C#*D#*E#*F#3 Llosa fon. fossar 1,000 5,050 0,300 1,515

T5 Ascensor 2 Ud Sup, Gruix

C#*D#*E#*F#6 Llosa fonamentació 1,000 14,950 0,300 4,485

EUR

Projecte Executiu
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#7 Llosa fon. fossar 1,000 5,050 0,300 1,515

TOTAL AMIDAMENT 11,655

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 04
ESTRUCTURA DE FORMIGÓTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

1 E32D1103

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Llarg Alt

C#*D#*E#*F#2 Murs en contacte amb el terreny 1,000 2,300 2,950 6,785

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,500 2,950 1,475

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,600 2,950 7,670

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 2,950 2,360

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,080 4,500 18,720

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,850 6,200 11,470

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,700 2,950 5,015

C#*D#*E#*F#10 Salt llosa - fossar 1,000 1,850 0,500 0,925

T12 Ascensor 2 Ud Llarg Alt

C#*D#*E#*F#13 Murs en contacte amb el terreny 1,000 1,900 3,000 5,700

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,350 5,100 23,970

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,400 6,850 16,440

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,300 3,000 3,900

C#*D#*E#*F#18 Sal llosa - fossar 1,000 1,850 0,500 0,925

TOTAL AMIDAMENT 105,355

M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

2 E32D1A03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Llarg Alt Nº Cares

C#*D#*E#*F#2 Murs per sobre nivell terreny 2,000 2,080 1,700 2,000 14,144

T4 Ascensor 2

C#*D#*E#*F#5 Murs per sobre nivell terreny 2,000 2,350 2,000 2,000 18,800

C#*D#*E#*F#6 1,000 4,350 2,100 2,000 18,270

TOTAL AMIDAMENT 51,214

M3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, ha-30/b/20/iv de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba

3 E3252QH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Llarg Alt Gruix

EUR



Projecte Executiu
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#2 Murs 1,000 2,300 2,950 0,300 2,036

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,500 2,950 0,300 0,443

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,600 2,950 0,300 2,301

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 2,950 0,300 0,708

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,080 6,200 0,300 7,738

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,850 6,200 0,300 3,441

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,700 2,950 0,300 1,505

C#*D#*E#*F#10 Salt llosa - fossar 1,000 1,850 0,500 0,300 0,278

T12 Ascensor 2 Ud Llarg Alt Gruix

C#*D#*E#*F#13 Murs en contacte amb el terreny 1,000 1,900 3,000 0,300 1,710

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,350 5,100 0,300 7,191

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,400 6,850 0,300 4,932

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,300 3,000 0,300 1,170

C#*D#*E#*F#18 Sal llosa - fossar 1,000 1,850 0,500 0,300 0,278

C#*D#*E#*F#20 Murs per sobre nivell terreny 2,000 2,350 2,000 0,300 2,820

C#*D#*E#*F#21 1,000 4,350 2,100 0,300 2,741

TOTAL AMIDAMENT 39,292

Kg Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

4 E32B300Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Llarg Alt Quantia/m2

C#*D#*E#*F#2 Murs en contacte amb el terreny 1,000 2,300 2,950 21,000 142,485

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,500 2,950 21,000 30,975

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,600 2,950 21,000 161,070

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,800 2,950 21,000 49,560

C#*D#*E#*F#6 2,000 2,080 6,200 21,000 541,632

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,850 6,200 21,000 240,870

C#*D#*E#*F#8 1,000 1,700 2,950 21,000 105,315

C#*D#*E#*F#10 Salt llosa - fossar 1,000 1,850 0,500 21,000 19,425

T12 Ascensor 2 Ud Llarg Alt Quantia/m2

C#*D#*E#*F#13 Murs en contacte amb el terreny 1,000 1,900 3,000 21,000 119,700

C#*D#*E#*F#14 2,000 2,350 5,100 21,000 503,370

C#*D#*E#*F#15 1,000 2,400 6,850 21,000 345,240

C#*D#*E#*F#16 1,000 1,300 3,000 21,000 81,900

C#*D#*E#*F#18 Sal llosa - fossar 1,000 1,850 0,500 21,000 19,425

C#*D#*E#*F#20 Murs per sobre nivell terreny 2,000 2,350 2,000 21,000 197,400

C#*D#*E#*F#21 1,000 4,350 2,100 21,000 191,835

TOTAL AMIDAMENT 2.750,202

m2 Formigó projectat en sec, de 20 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a protecció del talús5 G3L53130

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió cap talussos Asc_1 15,000 15,000

EUR

Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 15,000

m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta resistència d'acer galvanitzat, amb filferro de 3 mm de diàmetre, 150x85 mm
de pas de malla, per a una càrrega unitària màxima de 15 kN/m2, fixacions a base d'empernatges d'acer de 5 m de
llargària i 25 mm de diàmetre, col·locats cada 10 m2, totalment muntada pel seu correcte funcionament

6 G3L2A55A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió cap talussos Asc_1 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 04
ESTRUCTURA METÀL·LICATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4415125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long Kg/m

C#*D#*E#*F#2 Pilars Tub 160/160/6 mm 4,000 11,430 28,040 1.281,989

C#*D#*E#*F#3 Suport subestructura façanes IPN-120 6,000 10,400 11,100 692,640

C#*D#*E#*F#4 Suport subestructura façanes IPN-80 6,000 5,400 5,950 192,780

T6 Ascensor 2

C#*D#*E#*F#7 Pilars Tub 160/160/6 mm 4,000 6,820 28,040 764,931

C#*D#*E#*F#8 Suport subestructura façanes IPN-120 6,000 5,800 11,100 386,280

TOTAL AMIDAMENT 3.318,620

Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 E4435125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long Kg/m

C#*D#*E#*F#2 Horitzontals Tub 160/160/6 mm 22,000 1,900 28,040 1.172,072

C#*D#*E#*F#3 Bigues muntatge ascensor IPN-120 2,000 1,900 11,100 42,180

C#*D#*E#*F#4 Suport passera UPN-300 1,000 2,400 46,200 110,880

T6 Ascensor 2

C#*D#*E#*F#7 Horitzontals Tub 160/160/6 mm 14,000 1,900 28,040 745,864

C#*D#*E#*F#8 Bigues muntatge ascensor IPN-120 2,000 1,900 11,100 42,180

C#*D#*E#*F#9 Suport passera UPN-220 1,000 2,400 29,400 70,560

TOTAL AMIDAMENT 2.183,736

Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat
a l'obra amb soldadura

3 E44Z5A25

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 costat costat gruix densitat acer

C#*D#*E#*F#2 Xapes ancoratge pilars 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#3 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#4 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#5 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#6 0,280 0,220 0,012 7.850,000 5,803

C#*D#*E#*F#7 0,280 0,220 0,012 7.850,000 5,803

T9 Ud long kg/m nº plaques

C#*D#*E#*F#10 Perns 4,000 0,500 0,890 2,000 3,560

C#*D#*E#*F#11 4,000 0,450 0,890 2,000 3,204

T13 Ascensor 2 costat costat gruix densitat acer

C#*D#*E#*F#14 Xapes ancoratge pilars 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#15 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#16 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#17 0,280 0,280 0,012 7.850,000 7,385

C#*D#*E#*F#18 0,280 0,220 0,012 7.850,000 5,803

C#*D#*E#*F#19 0,280 0,220 0,012 7.850,000 5,803

T21 Ud long kg/m nº plaques

C#*D#*E#*F#22 Perns 4,000 0,500 0,890 2,000 3,560

C#*D#*E#*F#23 4,000 0,450 0,890 2,000 3,204

TOTAL AMIDAMENT 95,820

M2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat4 E8940BJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
TANCAMENTSTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Subministrament i muntatge de tancament de vidre pla amb perfils en ´´u´´, tipus u-glass o equivalent, de vidre imprès
translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262 mm d'amplada, 41 mm d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor, col·locats en
greca per a paret de tancament simple. inclou part proporcional de perfileria perimetral d'alumini lacat (inferior, superior i
vertical), tapajuntes amb perfileria de tancament als costats verticals i horitzontals, bandes de recolzament de poliestirè,
cunyes, separadors, tacs de fixació de poliestirè i segellat elàstic. inclou tots els materias i treballs auxiliars necessaris per
a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

1 EC15SB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensors Ud Mòduls Ample Alt

C#*D#*E#*F#2 Ascensor 1 1,000 5,000 2,500 2,450 30,625

C#*D#*E#*F#3 Ascensor 2 1,000 2,000 2,500 2,750 13,750

EUR

Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 44,375

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTITOL 3 06
REVESTIMENTS MURSTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
s355j2wp segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de
gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de suport a
base de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 40x2mm, col·locats amb fixacions mecàniques sobre base de
suport de formigó, obra ceràmica o acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així com resta de materials i
treballs auxiliars per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

1 E83QSB08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long Alt

C#*D#*E#*F#2 Zona accés nivell inferior 1,000 4,150 2,450 10,168

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,750 2,650 12,588

C#*D#*E#*F#4 1,000 0,600 2,100 1,260

T6 Ascensor 2 Ud Long Alt

C#*D#*E#*F#7 Zona accés nivell inferior 1,000 5,450 2,750 14,988

C#*D#*E#*F#8 1,000 4,200 1,950 8,190

TOTAL AMIDAMENT 47,194

M Coronament de mur amb perfil d'acer laminat, tipus upn-160, compost per acer s275jr segons une-en 10025-2, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

2 E443SB09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 - Accés nivell inferior Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Remats vertical 1,000 2,250 2,250

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#4 Remats horitzontals 1,000 2,430 2,430

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,600 0,600

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,400 2,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,350 1,350

T9 Ascensor 2 - Accés nivell inferior Ud Long

C#*D#*E#*F#10 Remats verticals 1,000 2,950 2,950

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#12 Remats horitzontals 1,000 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#14 Remat inclinat 1,000 4,550 4,550

TOTAL AMIDAMENT 24,130

M2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat3 E8940BJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 11

T1 Ascensor 1 - Accés nivell inferior Ud Long desenvolupame
nt

C#*D#*E#*F#2 Remats vertical 1,000 2,250 0,400 0,900

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,000 0,400 1,200

C#*D#*E#*F#4 Remats horitzontals 1,000 2,430 0,400 0,972

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,600 0,400 0,240

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,400 0,400 0,960

C#*D#*E#*F#7 1,000 1,350 0,400 0,540

T9 Ascensor 2 - Accés nivell inferior Ud Long desenvolupame
nt

C#*D#*E#*F#10 Remats verticals 1,000 2,950 0,400 1,180

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,400 0,400 0,560

C#*D#*E#*F#12 Remats horitzontals 1,000 2,000 0,400 0,800

C#*D#*E#*F#13 1,000 1,200 0,400 0,480

C#*D#*E#*F#14 Remat inclinat 1,000 4,550 0,400 1,820

TOTAL AMIDAMENT 9,652

M Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de
ciment sobre llit de formigó hne-15/p/10

4 FD56FC72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 - Accés nivell inferior Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Coronament murs 1,000 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#3 1,000 0,800 0,800

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,650 2,650

C#*D#*E#*F#5 1,000 0,850 0,850

C#*D#*E#*F#6 1,000 2,000 2,000

T8 Ascensor 2 - Accés nivell inferior Ud Long

C#*D#*E#*F#9 Remats horitzontals 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#10 1,000 1,200 1,200

C#*D#*E#*F#11 Remat inclinat 1,000 4,540 4,540

TOTAL AMIDAMENT 15,190

m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug5 E8B11A05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zones formigó vist 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica
de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

6 E8B271E3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zones formigó vist 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

EUR

Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 12

m2 Envernissat d'element d'acer corten, al vernís de poliuretà, acabat a dos components, tipus Novodur Laca Satinada, o
equivalent, amb la superfície mat

7 E8A8RB03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Superfícies revestiment murs 47,200 47,200

C#*D#*E#*F#2 Altres elements accessibles 65,000 65,000

TOTAL AMIDAMENT 112,200

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
REVESTIMENTSTITOL 3 06
REVESTIMENTS ASCENSORSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
s355j2wp segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5
mm de gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de
suport a base de perfils conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de 40x60x4mm, soldats a estructura d'acer. inclou talls
d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars per a deixar la partida d'obra
totalment enllestida.

1 E83QSB11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Alt Ample Nº Alçats

C#*D#*E#*F#2 Alçats laterals 4,000 2,600 2,480 2,000 51,584

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,550 2,480 2,000 7,688

C#*D#*E#*F#4 Alçat posterior 1,000 2,350 2,480 1,000 5,828

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,500 2,480 1,000 6,200

T7 Ascensor 2 Ud Alt Ample Nº Alçats

C#*D#*E#*F#8 Alçats laterals 2,000 2,900 2,480 2,000 28,768

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,600 2,480 2,000 7,936

TOTAL AMIDAMENT 108,004

M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
s355j2wp segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5
mm de gruix, amd 2 plecs, acabat microperforat, col·locat amb fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou
subestructura de suport a base de perfils conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de 40x60x4mm, soldats sobre
estructura d'acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars per a
deixar la partida d'obra totalment enllestida.

2 E83QSB12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Alt Ample Nº Alçats

C#*D#*E#*F#2 Tram superior - Ventilació 1,000 0,850 2,480 4,000 8,432

T4 Ascensor 2 Ud Alt Ample Nº Alçats

C#*D#*E#*F#5 Tram superior - Ventilació 1,000 0,850 2,480 4,000 8,432

TOTAL AMIDAMENT 16,864

Kg Remats d'acer - acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a formació de remats verticals i/o horitzontals de
revestiments, col·locat a l'obra amb soldadura, a més de 3,00 m d'alçària.

3 E44ZSB13

EUR



Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long Nº Alçats Kg/m

2 Remat horitzontal entre mòduls xapa:

C#*D#*E#*F#3 Perfil T-70 5,000 2,480 2,000 8,320 206,336

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,480 1,000 8,320 20,634

6 Remat horitzontal U-glass:

C#*D#*E#*F#7 Perfil UPN-160 6,000 2,480 1,000 18,800 279,744

9 Remat suport marquesina:

C#*D#*E#*F#10 Perfil UPN-160 2,000 2,480 1,000 18,800 93,248

C#*D#*E#*F#11 1,000 2,480 1,000 18,800 46,624

13 Remat coronament ascensor:

C#*D#*E#*F#14 Perfil UPN-160 1,000 2,480 4,000 18,800 186,496

16 Remats verticals (vèrtexs ascensor):

C#*D#*E#*F#17 Perfil LPN-70.6 1,000 13,900 2,000 6,380 177,364

C#*D#*E#*F#18 1,000 11,500 2,000 6,380 146,740

T20 Ascensor 2 Ud Long Nº Alçats Kg/m

21 Remat horitzontal entre mòduls xapa:

C#*D#*E#*F#22 Perfil T-70 3,000 2,480 2,000 8,320 123,802

24 Remat horitzontal U-glass:

C#*D#*E#*F#25 Perfil UPN-160 3,000 2,480 1,000 18,800 139,872

27 Remat suport marquesina:

C#*D#*E#*F#28 Perfil UPN-160 1,000 2,480 2,000 18,800 93,248

30 Remat coronament ascensor:

C#*D#*E#*F#31 Perfil UPN-160 1,000 2,480 4,000 18,800 186,496

33 Remats verticals (vèrtexs ascensor):

C#*D#*E#*F#34 Perfil LPN-70.6 1,000 9,550 2,000 6,380 121,858

C#*D#*E#*F#35 1,000 6,700 2,000 6,380 85,492

TOTAL AMIDAMENT 1.907,954

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
PAVIMENTSTITOL 3 07
SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒLTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

1 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 9,900 0,300 2,970

T4 Ascensor 2 Ud Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#5 Zona accés inferior 1,000 14,750 0,300 4,425

T7 Ascensor 2 Ud Long Ample Gruix

EUR

Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#8 Camí accés intermig - Nivell pavelló 1,000 14,500 1,800 0,300 7,830

TOTAL AMIDAMENT 15,225

M3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material2 F923RJ10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 14,750 0,100 1,475

C#*D#*E#*F#3 Zona accés inferior (panot) 1,000 9,900 0,100 0,990

T5 Ascensor 2 Ud Long Ample Gruix

C#*D#*E#*F#6 Camí accés intermig - Nivell pavelló 1,000 14,500 1,800 0,100 2,610

TOTAL AMIDAMENT 5,075

M3 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

3 F9265B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup, CAD Gruix mig

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior (recrescut) 1,000 9,900 0,300 2,970

TOTAL AMIDAMENT 2,970

M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8 mm
6x2,2 m b500sd une-en 10080

4 F9Z4M618

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 9,900 9,900

TOTAL AMIDAMENT 9,900

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
PAVIMENTSTITOL 3 07
PAVIMENTSTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

1 F9E1321G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 9,900 9,900

TOTAL AMIDAMENT 9,900

M2 Paviment de formigó ref. art-arena de la serie artevia de lafarge amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix,
escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

2 F9G8CTA0HVLI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 15

T1 Ascensor 2 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 14,750 14,750

T4 Ascensor 2 Ud Long Ample

C#*D#*E#*F#5 Camí accés intermig - Nivell pavelló 1,000 14,500 1,800 26,100

TOTAL AMIDAMENT 40,850

M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6 mm
6x2,2 m b500sd une-en 10080

3 F9Z4M616

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 14,750 14,750

T4 Ascensor 2 Ud Long Ample

C#*D#*E#*F#5 Camí accés intermig - Nivell pavelló 1,000 14,500 1,800 26,100

TOTAL AMIDAMENT 40,850

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
PAVIMENTSTITOL 3 07
ESCALESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Frontal de graó (contrapetja) de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 160 mm d'alçària (120 mm vistos), inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a encofrat perdut de formació de graó de formigó i remat de
paviment d'estesa de graó.

1 F96ASB05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Llargada

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,820 1,820

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,330 2,330

TOTAL AMIDAMENT 5,450

M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

2 E9VZ1211

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Llargada

C#*D#*E#*F#2 Zona accés inferior 1,000 1,300 1,300

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,820 1,820

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,330 2,330

TOTAL AMIDAMENT 5,450

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
PAVIMENTSTITOL 3 07

EUR

Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 16

VORADES I REMATSTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada com a encofrat perdut perimetral de paviment de formigó.

1 F96ASB06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud Long CAD

C#*D#*E#*F#2 Vorada remat paviment formigó 1,000 9,050 9,050

TOTAL AMIDAMENT 9,050

M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada com a encofrat perdut perimetral de paviment de formigó.

2 F96ASB07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Camí accés intermig - Nivell pavelló 1,000 14,500 14,500

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 2,000 1,800 3,600

TOTAL AMIDAMENT 30,100

M Sòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en forma de u d'ales desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm
d'alçària d'una de les ales, 160mm de base i 60 mm d'alçària de l'altra ala, col·locat com a remat de paviment per a
formació de canal perimetral de recollida d'aigües i sòcol refós de l'aplacat del parament vertical, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa.

3 F96ASB09

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 ud long

C#*D#*E#*F#2 1,000 4,900 4,900

C#*D#*E#*F#3 1,000 3,600 3,600

T5 Ascensor 2

C#*D#*E#*F#6 1,000 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#7 1,000 4,100 4,100

TOTAL AMIDAMENT 18,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
SERRALLERIA I PROTECCIONSTITOL 3 08

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Marquesina 1 - formació de marquesina per a protecció de portes d'accés a l'ascensor, de dimensions globals en planta de
248 x 56 cm, composta per un perfil laminat en calent, tipus upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2, perimetral,
amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura. relliga inferior,
composta per entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, fixada mecànicament
a perfil d'acer perimetral i registrable. coberta superior a base de xapa plegada d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, fixada
mecànicament sobre subestructura de suport, amb 3 plecs, formant goteró perimetral. inclou tots els materials i treballs
auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs complementaris de segellat.
marquesina preparada per a allotjar lluminària interior.

1 E44ZSB14

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud

C#*D#*E#*F#2 Marquesines - Accessos 2,000 2,000

T4 Ascensor 2

C#*D#*E#*F#5 Marquesines - Accessos 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U Marquesina 2 - formació de marquesina per a protecció de porta d'accés inferior a l'ascensor 1, de dimensions globals en
planta de 295 x 56 cm, composta per un perfil laminat en calent, tipus upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2,
perimetral, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura.
relliga inferior, composta per entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, fixada
mecànicament a perfil d'acer perimetral i registrable. coberta superior a base de xapa plegada d'acer corten, de 1,2 mm de
gruix, fixada mecànicament sobre subestructura de suport, amb 3 plecs, formant goteró perimetral. inclou tots els materials
i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs complementaris de segellat.
marquesina preparada per a allotjar lluminària interior.

2 E44ZSB15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud

C#*D#*E#*F#2 Marquesina accés inferior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Reixa de ventilació de recinte d'ascensor, composta per perfils horitzontals de secció en ´´z´´, d'acer galvanitzat, de 14 cm
de desenvolupament, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a estructura
base de perfils d'acer, per a un buit d'obra aproximat de 190x86 cm. inclou formació d'escopidor inferior de 30 cm de
desenvolupament i secció en ´´z´´. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra
totalment enllestida. inclou qualsevol treball auxiliar de segellat o remat. tot segons plànols de detall.

3 EB32SB16

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud

C#*D#*E#*F#2 Ventilació superior 4,000 4,000

T4 Ascensor 2 Ud

C#*D#*E#*F#5 Ventilació superior 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

U Coberta ascensors - formació de coberta amb planxa d'acer galvanitzada i lacada, acabat llis de color especial a escollir
per la df, treballada a taller, per a col·locació a obra a mida, de dimensions aproximades globals en planta de 210 x 210
cm, a quatre aigües, amb un plec perimetral formant faldó de 40 mm d'alçada. col·locada fixada mecànicament a
subestructura tubular de suport i formació de pendents. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. inclou qualsevol treball de segellat o remat complementari. tot segons plànols de
detall.

4 E545SB17

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Cobertes Ascensors Ud

C#*D#*E#*F#2 Ascensor 1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Ascensor 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4
plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

5 E8J9SA3J

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Remat perimetral coberta ascensors

T2 Ascensor 1 Ud Long

C#*D#*E#*F#3 Remat entre coberta i UPN-160 4,000 2,620 10,480

T5 Ascensor 2 Ud Long

C#*D#*E#*F#6 Remat entre coberta i UPN-160 4,000 2,620 10,480

TOTAL AMIDAMENT 20,960

U Sortida emergència asc_1:
formació de conjunt de passera volada per a sortida d'emergència d'ascensor 1, composta per paviment d'entramat d'acer
galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat sobre
subestructura de perfils d'acer laminat en calent, tipus t-40, soldats a perfil perimetral d'acer laminat en calent, tipus
upn-160. inclou formació de tram d'escala d'emergència, composta per estructura lateral de perfil d'acer laminat tipus
upn-160, formació de 6 graons de 29 x 80 cm, d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines
de 25x2 mm, recolzats sobre perfils d'acer laminat tipus lpn-40.4, soldats a estructura principal d'escala. inclou ancoratge
d'estructura d'escala a fonament de formigó armat. inclou pintat del conjunt estructural amb una capa de pintura antioxidant
i dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic, color a escollir per la df. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per
a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

6 E9S1SB18

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud

C#*D#*E#*F#2 Sortida emergència (nivell intermig) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Br_03 - barana tipus br_03, d'acer corten, recta, de dimensions totals 137x100 cm d'alçada, composta per un passamà
superior i dos muntants verticals, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb
morter.

7 FB12SB24

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud

C#*D#*E#*F#2 Tram graons vorera - Nivell inferior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M Passamà de tub rodó de d 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de d 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb
morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'esmalt sintètic

8 4B14C32E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Br_04 1,000 3,750 3,750

C#*D#*E#*F#3 Br_05 1,000 1,900 1,900

TOTAL AMIDAMENT 5,650

M Br_06 - barana tipus br_06, d'acer laminat en calent, de 90 cm d'alçada, composta per un passamà superior i muntants
verticals separats aproximadament cada 80 cm, tots de platina de perfil massís d'acer laminat en calent, de 60x10 mm,
col·locada soldada a estructura metàl·lica de suport. inclou part proporcional de pintat dels passamans amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic.

9 FB12SB25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Sortida emergència - Nivell intermig 1,000 1,060 1,060

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 19

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,560

M Br_07 - barana tipus br_07, d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, composta per un passamà superior i muntants verticals
separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra
amb morter.

10 FB12SB26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 2 Ud

C#*D#*E#*F#2 Camí pavelló - Nivell intermig 1,000 1,800 1,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 2,000 12,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 28,300

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
SANEJAMENT I DRENATGESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25
mpa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

1 E222B834

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexions sanejament 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del pm

2 E225277F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexions sanejament 1,000 10,000 0,400 0,400 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

M Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

3 ED5H8588

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Accés inferior - reixa interceptora 1,000 1,400 1,400

T4 Ascensor 2

C#*D#*E#*F#5 Accés inferior - reixa interceptora 1,000 1,400 1,400

C#*D#*E#*F#6 Accés intermig - reixa interceptora 1,000 1,400 1,400

TOTAL AMIDAMENT 4,200

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 20

M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4kn/m2) de
rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

4 ED7FT350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexions sanejament 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

5 ED351430

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
INSTAL·LACIONS DE TRANSPORTTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 21

U Ascensor 1:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a 380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades (2 parades usables i 1 parada intermitja de seguretat segons requeriments normatius), 630 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 8 persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a 180º, amb
enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal simple, portes interiors i exteriors
automàtiques d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies,
cables de tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment muntat, connexionat i provat
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

1 EL28ASC1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensors Ud

C#*D#*E#*F#2 Ascensor 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

U Ascensor 2:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a 380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i
doble embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal
simple, portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació,
llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup
tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment
muntat, connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

2 EL28ASC2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensors Ud

C#*D#*E#*F#2 Ascensor 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
ELECTRICITATTITOL 4 03
ESCOMESA I QUADRE CONTROLTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 23

U Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat

1 FHGASX05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Equip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1
en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port com1 (rs-232, rs-484, ethernet), per a mesura directa, col·locat en cpm

2 EG51UD01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
ELECTRICITATTITOL 4 03
LINIES I DISTRIBUCIÓTITOL 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 10
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1 FG312564

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2 FG312554

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 340,000 340,000

TOTAL AMIDAMENT 340,000

M Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb designació h07v-k, unipolar, de secció 1 x 16 mm2,
amb aïllament pvc, col·locat en tub

3 FG321174

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 237,000 237,000

TOTAL AMIDAMENT 237,000

M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada

4 FG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 210,000 210,000

TOTAL AMIDAMENT 210,000

M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra5 EG380907

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 184,000 184,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

6 EF422BEA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 63,000 63,000

TOTAL AMIDAMENT 63,000

M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

7 EF4227AA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 54,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

8 EF42147A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 58,000 58,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada9 FGD2111D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora

10 FDGZU010

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enllumenat i línies 184,000 184,000

TOTAL AMIDAMENT 184,000

U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat11 ED353U52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enllumenat 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

12 E222B432

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Enllumenat

C#*D#*E#*F#2 Línies soterrades 184,000 0,400 0,600 44,160

TOTAL AMIDAMENT 44,160

M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del pm

13 E225277F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Enllumenat

C#*D#*E#*F#2 Línies soterrades 184,000 0,400 0,500 36,800

TOTAL AMIDAMENT 36,800

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra14 EG380A07

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexió terra tub acer MT 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada15 EGD2131D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexió terra tub acer MT 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

16 EG22KB11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexió terra tub acer MT 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000
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P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
ELECTRICITATTITOL 4 03
ENLLUMENATTITOL 3 (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Punt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de 1,2m, i fust d'acer galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color ral-9007. realitzada en injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i temperatura de color 4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la placa led. fixació vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa

1 FHQBZ901

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

U Llumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini extruit, pintat ral. moldulat 1.2 m. 36 leds, 50 w
inclou equips

2 EHA1Z201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Ml Llumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada en perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada

3 EHA1Z801

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 44,000 44,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Lluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana d'acer corten, amb forma circular de 45 mm de diàmetre, model
XTREMA 45 de la casa LAMP, o equivalent. Cos fabricat en acer inoxidable i difusor de metacrilat glassejat, equipada amb
un LED blanc càlid i òptica fixa Wide flood, amb una IP67 i driver LED a 700mA.

4 EH6DSB60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Passera 1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
ELECTRICITATTITOL 4 03
VARISTITOL 3 (1) 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Treballa realització proves i posada en servei enllumenat
inclou projecte de legalització amb taxes i despeses

1 FF323002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
PROTECCIÓ I SEGURETATTITOL 4 04
PARALLAMPSTITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (pdc) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de 15
µs, amb n-i radi=35m,n-ii radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv radi=75m d'acord amb assaig une 21186, amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa mural muntat
superficialment a la paret

1 EM91SX11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent,
muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

2 EM9AU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 2 mm de gruix i soterrada3 EGD2121D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment4 EG380A02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
4000 n, amb unió roscada i muntat superficialment

5 EG23RB15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONSTITOL 3 09
TELEFONIATITOL 4 05
TELEFONIATITOL 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

1 EF42147A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 58,000 58,000

TOTAL AMIDAMENT 58,000

U Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector rj11 simple, connexió per cargols, amb tapa,
de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

2 EP5351A2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicament3 EPD6111M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
MOBILIARI URBÀTITOL 3 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Formació de banc, per a revestir, de 45 cm d'alçària útil, amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt
1:2:10.

1 E9WZSB10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Banc accés nivell inferior 1,000 2,550 2,550

T4 Ascensor 2 Ud Long

C#*D#*E#*F#5 Banc accés nivell inferior 1,000 4,150 4,150

TOTAL AMIDAMENT 6,700

EUR
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M Banc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a 6 m de llargària, armat interiorment amb malla de barres
d'acer inoxidable de 6 mm de diàmetre i 10x10 cm, col·locada recolzada sobre bancada d'obra. Inclou tractament
hidrofugant de la superfície de formigó.

2 E4PRSB40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1 Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Banc accés nivell inferior 1,000 2,550 2,550

T4 Ascensor 2 Ud Long

C#*D#*E#*F#5 Banc accés nivell inferior 1,000 4,150 4,150

TOTAL AMIDAMENT 6,700

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
ASCENSORSCAPÍTOL 01
JARDINERIATITOL 3 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de
pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics

1 F3J1111A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ascensor 1

C#*D#*E#*F#2 Previsió adequació talús 1,000 2,000 1,600 0,700 2,240

T4 Passera 2

C#*D#*E#*F#5 Adequació arribada passera 2 2,000 6,000 1,400 0,700 11,760

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,800 1,800 0,700 2,268

TOTAL AMIDAMENT 16,268

M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

2 FR3P2254

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió aportació terra vegetal 1,000 15,000 0,800 0,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 2,400

U Subministrament de genista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l3 FR4DK433

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ginesta talusos 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

4 FR662331

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ginesta talusos 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 25,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
PASSERESCAPÍTOL 02
ENDERROCS I DESMUNTATGESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 F21B3001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Desmuntatge barana Ud Long

C#*D#*E#*F#2 Passeig Sta Caterina - Accés passera 1 1,000 2,200 2,200

TOTAL AMIDAMENT 2,200

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
PASSERESCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 mpa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

1 E222172A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud Llarg Ample Fons

C#*D#*E#*F#2 Fonament Passeig Sta Caterina 1,000 2,000 1,500 1,300 3,900

TOTAL AMIDAMENT 3,900

M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

2 E222142A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 2

C#*D#*E#*F#2 Sabates aïllades 7,000 1,500 1,500 0,700 11,025

P PERORIGEN(G1:G3,C4  )4 Escreix talús 15,000 1,654

TOTAL AMIDAMENT 12,679

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 E2R35069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud Llarg Ample Fons

C#*D#*E#*F#2 Fonament Passeig Sta Caterina 1,000 2,000 1,500 1,300 3,900

T4 Passera 2

C#*D#*E#*F#5 Sabates aïllades 7,000 1,500 1,500 0,700 11,025

EUR
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% PERPARCIAL(G1:G6,C
7)

7 Esponjonament 30,000 4,478

TOTAL AMIDAMENT 19,403

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
PASSERESCAPÍTOL 02
FONAMENTSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

1 E3Z112P1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud Sup,

C#*D#*E#*F#2 Fonament passera 1 1,000 3,000 3,000

T4 Passera 2 Ud d1 d2

C#*D#*E#*F#5 Fonaments passera 2 7,000 1,500 1,500 15,750

TOTAL AMIDAMENT 18,750

M3 Fonament de formigó armat ha-30/b/20/iiib abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

2 13515H51

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Fonament passera 1

C#*D#*E#*F#2 Passeig Santa Caterina 1,000 2,000 1,500 0,600 1,800

C#*D#*E#*F#3 1,000 2,000 0,400 0,600 0,480

T5 Fonaments passera 2

C#*D#*E#*F#6 Sabates aïllades 7,000 1,500 1,500 0,600 9,450

TOTAL AMIDAMENT 11,730

M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iiia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba3 E4511AH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 2

C#*D#*E#*F#2 Pilarets suport 7,000 0,400 0,400 1,000 1,120

TOTAL AMIDAMENT 1,120

Kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm24 E4B13000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 2 Ud Kg/ud

C#*D#*E#*F#2 Pilarets suport 7,000 26,000 182,000

TOTAL AMIDAMENT 182,000

M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

5 E4D11123

EUR

Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 2 Ud costat alt cares

C#*D#*E#*F#2 Pilarets suport 7,000 0,400 1,000 4,000 11,200

TOTAL AMIDAMENT 11,200

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
PASSERESCAPÍTOL 02
ESTRUCTURATITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1 E4435125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud Long Kg/m

C#*D#*E#*F#2 HEB-300 1,000 11,180 117,000 1.308,060

C#*D#*E#*F#3 1,000 12,350 117,000 1.444,950

C#*D#*E#*F#4 IPE-300 1,000 1,780 42,200 75,116

C#*D#*E#*F#5 1,000 1,350 42,200 56,970

C#*D#*E#*F#6 HEB-120 1,000 2,300 26,700 61,410

T8 Passera 2 Ud Long Kg/m

C#*D#*E#*F#9 IPE-220 1,000 2,250 26,200 58,950

C#*D#*E#*F#10 1,000 31,500 26,200 825,300

C#*D#*E#*F#11 1,000 9,300 26,200 243,660

C#*D#*E#*F#12 1,000 2,070 26,200 54,234

C#*D#*E#*F#13 1,000 32,700 26,200 856,740

C#*D#*E#*F#14 1,000 9,000 26,200 235,800

C#*D#*E#*F#15 HEB-160 (travesseres) 6,000 1,700 42,600 434,520

TOTAL AMIDAMENT 5.655,710

Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat
a l'obra amb soldadura

2 E44Z5A25

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 costat costat gruix densitat acer

C#*D#*E#*F#2 Xapa final tram 0,300 0,400 0,015 7.850,000 14,130

C#*D#*E#*F#3 0,300 0,400 0,015 7.850,000 14,130

T5 Fonament passera 1 costat costat gruix densitat acer

C#*D#*E#*F#6 Xapa ancotage 0,400 0,300 0,015 7.850,000 14,130

C#*D#*E#*F#7 0,400 0,300 0,015 7.850,000 14,130

T9 Ud long kg/m nº plaques

C#*D#*E#*F#10 Perns 4,000 0,500 0,890 2,000 3,560

T12 Fonament passera 2 costat costat gruix densitat acer

C#*D#*E#*F#13 Xapes ancoratge pilars 0,300 0,300 0,015 7.850,000 10,598

EUR
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C#*D#*E#*F#14 0,300 0,300 0,015 7.850,000 10,598

C#*D#*E#*F#15 0,300 0,300 0,015 7.850,000 10,598

C#*D#*E#*F#16 0,300 0,300 0,015 7.850,000 10,598

C#*D#*E#*F#17 0,300 0,300 0,015 7.850,000 10,598

C#*D#*E#*F#18 0,300 0,300 0,015 7.850,000 10,598

C#*D#*E#*F#19 0,300 0,300 0,015 7.850,000 10,598

T21 Ud long kg/m nº plaques

C#*D#*E#*F#22 Perns 4,000 0,600 0,890 7,000 14,952

TOTAL AMIDAMENT 149,218

U Pern de connexió tipus nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a la xapa col·laborant3 E4ZW1J60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud

2 Nelson d-19 mm:

C#*D#*E#*F#3 Biga 1 - tram central 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Biga 1 - trams laterals 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#5 Biga 2 - tram central 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#6 Biga 2 - trams laterals 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#7 Biga voladiu 7,000 7,000

T9 Passera 2

C#*D#*E#*F#10 Nelson d-19 mm c/ 6 sinus: 36,000 36,000

C#*D#*E#*F#11 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

M2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1 mm, de 200 -
210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia
de 1,5 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades, armadura ap500 t en malles electrosoldades de 15x30 cm,
6 i 6 mm de d i una quantia de 0,087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, formigó
autocompactant per a elements horitzontals elaborat en central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques amb
una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany màxim del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició tipus iv,
fluidesa de 600 a 700 mm, segons normes nte-csz , ehe-08 i cte-se-c, ref. h30/iv de la sèrie agilia de lafarge, o equivalent,
acabat com a paviment, colorejat, abocat amb bomba.

4 14LMSB45

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 1,000 22,170 22,170

T4 Passera 2 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#5 1,000 79,220 79,220

TOTAL AMIDAMENT 101,390

Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

5 E4415315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 2 Ud Long Kg/m V

C#*D#*E#*F#2 Pilars suport HEB-160 7,000 2,900 42,600 2,000 1.729,560

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1.729,560

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
PASSERESCAPÍTOL 02
PAVIMENTSTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Ratllat manual de paviments de formigó1 E9GZ2000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 Paviment 1,000 22,170 22,170

T4 Passera 2 Ud Sup, CAD

C#*D#*E#*F#5 Paviment 1,000 79,220 79,220

TOTAL AMIDAMENT 101,390

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
PASSERESCAPÍTOL 02
SERRALLERIATITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Br_01.a - barana tipus br_01.a per a passera, de 120 cm d'alçada útil, composta per passamans verticals d'acer corten, de
60x8 mm i 1640 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres horitzontals d'acer
corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte el paviment,
respectivament. Passamans soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 500x5 mm, col·locada amb connectors
auxiliars de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica de
passera. inclou formació de talls verticals d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 64 cm, per a que actuin com a
sobreixidors. inclou canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de
dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou dos passamans
superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10
mm, connectats a passamans verticals mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8 mm de
gruix, soldades cada 100 cm aproximadament (cada 10 passamans). Inclou formació de posts per a subjecció de malla
d'acer de protecció antivandàlica, mitjançant 2 passamans d'acer corten, de 80x8 mm i 225 cm d'alçada útil, arriostrats
entre sí mitjançant per quatre barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre. Inclou tots els materials i treballs
auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons plànols de detall.

1 FB12SB20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud Llargada

C#*D#*E#*F#2 costat balcó 1,000 9,830 9,830

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,670 1,670

C#*D#*E#*F#4 1,000 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#6 costat recte 1,000 10,930 10,930

TOTAL AMIDAMENT 23,780

EUR



Projecte Executiu

Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb

AMIDAMENTS Pàg.: 35

M Br_01.b - barana tipus br_01.b per a passera, de 110 cm d'alçada útil, composta per passamans verticals d'acer corten, de
80x8 mm i 1500 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres horitzontals d'acer
corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte el paviment,
respectivament. passamans soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 325x5 mm, col·locada amb connectors
auxiliars de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica de
passera. inclou canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de
dimensions 50x30 mm, en forma de ´´l´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou dos passamans
superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10
mm, connectats a passamans verticals mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8 mm de
gruix, soldades cada 100 cm aproximadament (cada 10 passamans). inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. tot segons plànols de detall.

2 FB12SB21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 2 Ud Llargada

C#*D#*E#*F#2 Barana Br_01.B 1,000 2,230 2,230

C#*D#*E#*F#3 1,000 31,500 31,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 9,350 9,350

TOTAL AMIDAMENT 43,080

M Br_02.b - barana tipus br_02.b per a passera, de 110 cm d'alçada útil, composta per estructura de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat, de 60x30 mm i 1450 mm d'alçària total, col·locats en vertical, separats entre sí 29 cm,
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 450x5 mm, col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer
corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica de passera. inclou formació
de talls verticals d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 58 cm, per a que actuin com a sobreixidors. inclou canal
de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma
de ´´l´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. revestiment de barana mitjançant safates de xapa plegada
d'acer corten, de 1,5 mm de gruix, disposades en vertical, de 442 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, fixades
mecànicament a perfils tubulars per les ales de la safata. les safates es col·locaran capicuades. inclou passamà superior
de remat compost per perfil tubular d'acer corten de 90x90x4 mm, obert per la part inferior i soldat interiorment a muntants
verticals tubulars. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.
tot segons plànols de detall.

3 FB12SB23

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 2 Ud Llargada

C#*D#*E#*F#2 Barana Br_02.B 1,000 2,120 2,120

C#*D#*E#*F#3 1,000 32,710 32,710

C#*D#*E#*F#4 1,000 8,950 8,950

TOTAL AMIDAMENT 43,780

m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, fixada mecànicament a estructura metàl·lica.

4 EB32SX02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Proteccions FGC

C#*D#*E#*F#2 Passera 1 - sobre cremallera 2,000 9,500 2,100 39,900

TOTAL AMIDAMENT 39,900

m Tub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm de gruix de paret, amb unió roscada i muntat superficialment,
soldat a estructura metàl·lica de passera. Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat. Inclou part proporcional de formació de corba de 1,00 m de radi interior per al pas de tram horitzontal a vertical,
així com execució de portella de registre a la zona de la corba.

5 FG23SX01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram vertical acsensor 1 8,000 8,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Tram horitzontal passera 1 11,200 11,200

TOTAL AMIDAMENT 19,200

m2 Revestiment horitzontal inferior per a passera núm. 1, a base de xapa cega d'acer corten, de 3 mm de gruix, col·locada de
forma contínua a tota la superfície inferior de la passera, soldada a elements estructurals. Inclou part proporcional de tots
els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

6 E84DRB01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 Cel ras passera 1 21,050 21,050

TOTAL AMIDAMENT 21,050

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
PASSERESCAPÍTOL 02
PROTECCIONS PASSERA 1TITOL 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Element de protecció física de cablejat de catenària i feeder, compost per una safata plegada d'acer galvanitzat, de
dimensions aproximades 50x25 cm (100 cm de desenvolupament) i 275 cm de llargada, amb 2 plecs, soldada a perfils
tubulars d'acer galvanitzat, de 40x40x3 mm, soldats a part inferior de bigues de passera. tot segons detalls de projecte i
especificacions tècniques de fgc.

1 FB12SB33

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passera 1 Ud

C#*D#*E#*F#2 Protecció catenàries 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de descarregador d'intèrvals, model homologat per FGC, totalment instal·lat i connexionat a
via i a estructura metàl·lica, segons indicacions de FGC, per a connexió de passera i ascensor, pròximes a la catenària,
per tal que en cas de derivació de la línia aèria i contacte amb l'estructura metàl·lica, el descarregador faci de conductor i la
subestació talli la corrent evitant perill d'electrocució. Inclou armari de protecció de poliester, amb clau. Inclou tots els
elements de clablejat, protecció, connexió, regulació i control necessaris, així com resta de materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. Inclou proves finals. Subministrament i
instal·lació a realitzar-se per empresa homologada.

2 EGDPRB02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Protecció elèctrica Ud

C#*D#*E#*F#2 Passera 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Ànode de magnesi 66x520 mm terminals, muntat i amb totes les connexions fetes3 EGDP2201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Protecció catòdica estructura Ud

C#*D#*E#*F#2 Passera 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Ascensor 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat4 ED353U52

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ànodes sacrifici 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
CAMINS SUPERIORSCAPÍTOL 03
SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒLTITOL 3 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

1 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#2 Camí Passera 2 a C_Fontalba 140,000 0,200 28,000

C#*D#*E#*F#3 Replà Passera 2 9,600 0,200 1,920

C#*D#*E#*F#4 Camí Passera 2 a C_Girona 91,400 0,200 18,280

T6 Ud d1 d2 Gruix

C#*D#*E#*F#7 Tram connexió C_Fontalba (escales) 1,000 6,000 1,800 0,200 2,160

P PERORIGEN(G1:G8,C9  )9 Excavacions complementàries 15,000 7,554

TOTAL AMIDAMENT 57,914

M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a
25 cm, amb una compactació del 90 % del pm

2 F226470A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió acords camins-terreny 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 E2R35069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#2 Camí Passera 2 a C_Fontalba 140,000 0,200 28,000

C#*D#*E#*F#3 Replà Passera 2 9,600 0,200 1,920

C#*D#*E#*F#4 Camí Passera 2 a C_Girona 91,400 0,200 18,280

T6 Ud d1 d2 Gruix

C#*D#*E#*F#7 Tram connexió C_Fontalba (escales) 1,000 6,000 1,800 0,200 2,160

P PERORIGEN(G1:G8,C9  )9 Esponjonament 30,000 15,108

TOTAL AMIDAMENT 65,468

M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm4 F227T00F

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors

C#*D#*E#*F#2 Camí Passera 2 a C_Fontalba 140,000 140,000

C#*D#*E#*F#3 Replà Passera 2 9,600 9,600

C#*D#*E#*F#4 Camí Passera 2 a C_Girona 91,400 91,400

C#*D#*E#*F#5 Tram connexió C_Fontalba (escales) 1,000 6,000 1,800 10,800

TOTAL AMIDAMENT 251,800

M3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material5 F923RJ10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors Sup, CAD Gruix

C#*D#*E#*F#2 Camí Passera 2 a C_Fontalba 140,000 0,100 14,000

C#*D#*E#*F#3 Replà Passera 2 9,600 0,100 0,960

C#*D#*E#*F#4 Camí Passera 2 a C_Girona 91,400 0,100 9,140

T6 Ud d1 d2 Gruix

C#*D#*E#*F#7 Tram connexió C_Fontalba (escales) 1,000 6,000 1,800 0,100 1,080

TOTAL AMIDAMENT 25,180

M3 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

6 F9265B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors Ud d1 d2 Gruix

C#*D#*E#*F#2 Tram connexió C_Fontalba (escales) 1,000 6,000 1,800 0,100 1,080

TOTAL AMIDAMENT 1,080

M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8 mm
6x2,2 m b500sd une-en 10080

7 F9Z4M618

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors Ud d1 d2

C#*D#*E#*F#2 Tram connexió C_Fontalba (escales) 1,000 6,000 1,800 10,800

TOTAL AMIDAMENT 10,800

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
CAMINS SUPERIORSCAPÍTOL 03
PAVIMENTSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Paviment de formigó ref. art-arena de la serie artevia de lafarge amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix,
escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell vibrant

1 F9G8CTA0HVLI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors Sup, CAD

C#*D#*E#*F#2 Camí Passera 2 a C_Fontalba 140,000 140,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Replà Passera 2 9,600 9,600

C#*D#*E#*F#4 Camí Passera 2 a C_Girona 91,400 91,400

T6 Ud d1 d2

C#*D#*E#*F#7 Tram connexió C_Fontalba (escales) 1,000 6,000 1,800 10,800

TOTAL AMIDAMENT 251,800

m Vorada recta de peces de formigó, bicapa, tipus ´´Bordillo P-1 canto romo´´ de la casa GLS, o equivalent, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S
(R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

2 F965SX03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins

C#*D#*E#*F#2 Camí Passera 2 a C_Fontalba 1,000 80,000 80,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 76,000 76,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 Camí Passera 2 a C_Girona 1,000 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 62,000 62,000

TOTAL AMIDAMENT 294,500

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
CAMINS SUPERIORSCAPÍTOL 03
ESCALESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

1 F96AU020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins

C#*D#*E#*F#2 Escala C_Fontalba 9,000 1,800 16,200

C#*D#*E#*F#3 Escala Replà Passera 2 19,000 1,500 28,500

TOTAL AMIDAMENT 44,700

M Formació de graó reblert amb formigó ref. art-arena de la sèrie artevia de lafarge, o equivalent, amb additiu, de 15 cm de
gruix aproximat, amb estesa i vibrat mecànic del material, amb acabat texturat, per una amplada de graó de 32 cm
d'estesa.

2 F9A1SB32

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins

C#*D#*E#*F#2 Escala C_Fontalba 9,000 1,800 16,200

C#*D#*E#*F#3 Escala Replà Passera 2 19,000 1,500 28,500

TOTAL AMIDAMENT 44,700

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01

EUR
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CAMINS SUPERIORSCAPÍTOL 03
SERRALLERIA I PROTECCIONSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Br_08 - barana tipus br_08, d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, per a escala i tram recte, composta per un passamà
superior i muntants verticals separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de
60x10 mm, ancorada a l'obra amb morter.

1 FB12SB27

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Camins superiors Ud

C#*D#*E#*F#2 Escala connexió carrer Fontalba 1,000 2,630 2,630

C#*D#*E#*F#3 1,000 4,860 4,860

TOTAL AMIDAMENT 7,490

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
VIAL PASSEIG TAGACAPÍTOL 04
ENDERROCSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

1 F2194JA5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorera existent (ample 60 cm) 30,540 0,600 18,324

TOTAL AMIDAMENT 18,324

M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

2 F2191305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorada existent 30,540 30,540

TOTAL AMIDAMENT 30,540

M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

3 F2194XC5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició pav rodat existent 2,190 30,540 66,883

TOTAL AMIDAMENT 66,883

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
VIAL PASSEIG TAGACAPÍTOL 04
MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 41

M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

1 F221C472

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pav. panot 84,180 0,150 12,627

TOTAL AMIDAMENT 12,627

M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

2 E2R35069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pav. panot 84,180 0,150 12,627

P PERORIGEN(G1:G2,C3  )3 Esponjonament 30,000 3,788

TOTAL AMIDAMENT 16,415

M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

3 F2R54269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment panot 18,320 0,050 0,916

C#*D#*E#*F#2 Vorada 30,540 0,150 0,300 1,374

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 66,880 0,100 6,688

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Esponjonament 30,000 2,693

TOTAL AMIDAMENT 11,671

M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

4 F2RA63G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment panot 18,320 0,050 0,916

C#*D#*E#*F#2 Vorada 30,540 0,150 0,300 1,374

C#*D#*E#*F#3 Asfalt 66,880 0,100 6,688

P PERORIGEN(G1:G4,C5  )5 Esponjonament 30,000 2,693

TOTAL AMIDAMENT 11,671

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
VIAL PASSEIG TAGACAPÍTOL 04
VORERATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm1 F227T00F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pav. panot 84,180 84,180

TOTAL AMIDAMENT 84,180

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 42

M3 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

2 F9265B11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Subase formigó vorada

C#*D#*E#*F#2 Subase panot 84,180 0,100 8,418

TOTAL AMIDAMENT 8,418

M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8 mm
6x2,2 m b500sd une-en 10080

3 F9Z4M618

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pav. panot 84,180 84,180

TOTAL AMIDAMENT 84,180

M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

4 F9E1321G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pav. panot 84,180 84,180

TOTAL AMIDAMENT 84,180

M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

5 F97422EA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rigola formigó 33,280 33,280

TOTAL AMIDAMENT 33,280

M Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

6 F96517ED

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vorada formigó prefacbricat h=30 25,630 25,630

TOTAL AMIDAMENT 25,630

M Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

7 F985A50D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Peces formigó gual 7,200 7,200

TOTAL AMIDAMENT 7,200

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

8 FD5J4F08

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i
17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

9 FD5Z7CD4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PA Partida alçada a justificar corresponent als treballs de desmuntatge i recol·locació d'embornals existents al Passeig del
Taga, per tal de permetre l'execució del nou tram de vorera. Inclou treballs i materials auxiliars necessaris per a ajust a
nova ubicació i posició dels embornals desplaçats.

10 F965RB04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
SEGURETAT I SALUT LABORALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada d'abonament integre per a l'execució i el subministrament de tots els elements, mitjans i personal necessaris
per al compliment de totes les mesures de seguretat i salut durant l'execució de les obres s/ rd.1627/1997. inclou tots els
treballs i elements necessaris per garantir la seguretat i la no afectació del servei de les vies del cremallera.

1 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

P1197 - PEXECUTIUOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada d'abonament integre en concepte de les proves i assaigs del control de qualitat de l'obra, segons Pla de
Control de Qualitat annex al projecte.

1 PPA000CQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS00
TITOL 3 LÍNIA ELÈCTRICA MT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED353U52 U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de
troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat (P -
54)

4,00035,68 142,72

2 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 124)

4,00066,59 266,36

3 E222B632 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 12)

11,90411,22 133,56

4 E222B836 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i
amb les terres deixades a la vora (P - 14)

2,78446,55 129,60

5 E225277F M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm
(P - 15)

8,64016,48 142,39

6 E31521H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió (P - 17)

5,76078,56 452,51

7 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 123)

100,0000,34 34,00

8 FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 127)

120,0005,64 676,80

9 E2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

5,7606,38 36,75

TITOL 3TOTAL 01.00.01 2.014,69

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2135123 M3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 80)

15,55230,31 471,38

2 F2131323 M3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 79)

2,00069,60 139,20

3 F21Q1121 U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P -
85)

1,00011,39 11,39

TITOL 3TOTAL 01.01.01 621,97

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E221SX10 M3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió
baixa (5 a 25 mpa), executada per tall de dames d'amplària fins a
2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m, realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió
(P - 7)

131,31417,07 2.241,53

2 E222192A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 10)

1,20046,68 56,02

3 E2219451 m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació
de fondària fins a 6 m, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(P - 6)

128,7005,98 769,63

4 E2213422 M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P -
5)

16,6243,57 59,35

5 E2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

164,6296,38 1.050,33

6 F2RA71H0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 93)

3,5009,95 34,83

7 F2241010 M2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 87) 150,0001,85 277,50

8 F226490F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins
a 50 cm, amb una compactació del 95 % del pm (P - 89)

67,5005,80 391,50

TITOL 3TOTAL 01.01.02 4.880,69

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 FONAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 22)

38,85012,19 473,58

2 135C76G0 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 60
kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments ap500 s d'acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 2)

11,655191,24 2.228,90

TITOL 3TOTAL 01.01.03 2.702,48

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 ESTRUCTURA04
TITOL 4 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E32D1103 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia

105,35524,23 2.552,75

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m (P - 20)

2 E32D1A03 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 21)

51,21417,97 920,32

3 E3252QH4 M3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
ha-30/b/20/iv de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb bomba (P - 18)

39,292121,13 4.759,44

4 E32B300Q Kg Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima
de 6 m, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 (P - 19)

2.750,2021,50 4.125,30

5 G3L53130 m2 Formigó projectat en sec, de 20 N/mm2 de resistència a
compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a protecció del talús (P
- 139)

15,00012,79 191,85

6 G3L2A55A m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta resistència d'acer
galvanitzat, amb filferro de 3 mm de diàmetre, 150x85 mm de pas
de malla, per a una càrrega unitària màxima de 15 kN/m2,
fixacions a base d'empernatges d'acer de 5 m de llargària i 25
mm de diàmetre, col·locats cada 10 m2, totalment muntada pel
seu correcte funcionament (P - 138)

15,000115,95 1.739,25

TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 14.288,91

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 ESTRUCTURA04
TITOL 4 ESTRUCTURA METÀL·LICA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4415125 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 23)

3.318,6201,94 6.438,12

2 E4435125 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 25)

2.183,7361,91 4.170,94

3 E44Z5A25 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 27)

95,8204,00 383,28

4 E8940BJ0 M2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 41)

70,00027,80 1.946,00

TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 12.938,34

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 TANCAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EC15SB01 M2 Subministrament i muntatge de tancament de vidre pla amb
perfils en ´´u´´, tipus u-glass o equivalent, de vidre imprès
translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262 mm d'amplada, 41
mm d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor, col·locats en greca per a
paret de tancament simple. inclou part proporcional de perfileria
perimetral d'alumini lacat (inferior, superior i vertical), tapajuntes
amb perfileria de tancament als costats verticals i horitzontals,
bandes de recolzament de poliestirè, cunyes, separadors, tacs de

44,37585,80 3.807,38

EUR
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fixació de poliestirè i segellat elàstic. inclou tots els materias i
treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra
totalment enllestida. (P - 52)

TITOL 3TOTAL 01.01.05 3.807,38

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 REVESTIMENTS06
TITOL 4 REVESTIMENTS MURS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83QSB08 M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb
resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp
segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins
a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs,
acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
subestructura. inclou subestructura de suport a base de perfils
conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 40x2mm, col·locats
amb fixacions mecàniques sobre base de suport de formigó, obra
ceràmica o acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de
direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars per a
deixar la partida d'obra totalment enllestida. (P - 37)

47,19469,14 3.262,99

2 E443SB09 M Coronament de mur amb perfil d'acer laminat, tipus upn-160,
compost per acer s275jr segons une-en 10025-2, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols. (P - 26)

24,13033,04 797,26

3 E8940BJ0 M2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 41)

9,65227,80 268,33

4 FD56FC72 M Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de ciment
sobre llit de formigó hne-15/p/10 (P - 120)

15,19032,55 494,43

5 E8B11A05 m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfug (P
- 43)

60,0006,60 396,00

6 E8B271E3 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la
protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la
penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes (P - 44)

60,0006,87 412,20

7 E8A8RB03 m2 Envernissat d'element d'acer corten, al vernís de poliuretà, acabat
a dos components, tipus Novodur Laca Satinada, o equivalent,
amb la superfície mat (P - 42)

112,20011,80 1.323,96

TITOL 4TOTAL 01.01.06.01 6.955,17

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 REVESTIMENTS06
TITOL 4 REVESTIMENTS ASCENSORS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E83QSB11 M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb
resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp
segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a màxim,
de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2
plecs, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
subestructura. inclou subestructura de suport a base de perfils
conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de 40x60x4mm,
soldats a estructura d'acer. inclou talls d'ajust en cantonades i
canvis de direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. (P - 38)

108,00479,18 8.551,76

EUR
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2 E83QSB12 M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb
resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp
segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a màxim,
de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2
plecs, acabat microperforat, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre subestructura. inclou subestructura de suport a base de
perfils conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de
40x60x4mm, soldats sobre estructura d'acer. inclou talls d'ajust
en cantonades i canvis de direcció, així com resta de materials i
treballs auxiliars per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.
(P - 39)

16,86489,77 1.513,88

3 E44ZSB13 Kg Remats d'acer - acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
formació de remats verticals i/o horitzontals de revestiments,
col·locat a l'obra amb soldadura, a més de 3,00 m d'alçària. (P -
28)

1.907,9543,74 7.135,75

TITOL 4TOTAL 01.01.06.02 17.201,39

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 PAVIMENTS07
TITOL 4 SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 86)

15,2254,22 64,25

2 F923RJ10 M3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima
de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 95)

5,07518,85 95,66

3 F9265B11 M3 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 96)

2,97084,62 251,32

4 F9Z4M618 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8
mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P - 111)

9,9005,59 55,34

TITOL 4TOTAL 01.01.07.01 466,57

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 PAVIMENTS07
TITOL 4 PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9E1321G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 108)

9,90039,52 391,25

2 F9G8CTA0HVLI M2 Paviment de formigó ref. art-arena de la serie artevia de lafarge
amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat
des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell
vibrant (P - 109)

40,85017,37 709,56

3 F9Z4M616 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6
mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P - 110)

40,8503,47 141,75

TITOL 4TOTAL 01.01.07.02 1.242,56

EUR
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OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 PAVIMENTS07
TITOL 4 ESCALES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F96ASB05 M Frontal de graó (contrapetja) de xapa d'acer corten, de 8 mm de
gruix i 160 mm d'alçària (120 mm vistos), inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a
encofrat perdut de formació de graó de formigó i remat de
paviment d'estesa de graó. (P - 100)

5,45030,76 167,64

2 E9VZ1211 M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i (P - 48)

5,45025,10 136,80

TITOL 4TOTAL 01.01.07.03 304,44

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 PAVIMENTS07
TITOL 4 VORADES I REMATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F96ASB06 M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 150 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
i col·locada com a encofrat perdut perimetral de paviment de
formigó. (P - 101)

9,05029,30 265,17

2 F96ASB07 M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
i col·locada com a encofrat perdut perimetral de paviment de
formigó. (P - 102)

30,10036,52 1.099,25

3 F96ASB09 M Sòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en forma
de u d'ales desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm d'alçària d'una
de les ales, 160mm de base i 60 mm d'alçària de l'altra ala,
col·locat com a remat de paviment per a formació de canal
perimetral de recollida d'aigües i sòcol refós de l'aplacat del
parament vertical, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats
a la xapa. (P - 103)

18,00047,85 861,30

TITOL 4TOTAL 01.01.07.04 2.225,72

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 SERRALLERIA I PROTECCIONS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E44ZSB14 U Marquesina 1 - formació de marquesina per a protecció de portes
d'accés a l'ascensor, de dimensions globals en planta de 248 x 56
cm, composta per un perfil laminat en calent, tipus upn-160,
d'acer s275jr segons une-en 10025-2, perimetral, amb una capa
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic,
col·locat a l'obra amb soldadura. relliga inferior, composta per
entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 25x2 mm, fixada mecànicament a perfil d'acer
perimetral i registrable. coberta superior a base de xapa plegada
d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, fixada mecànicament sobre
subestructura de suport, amb 3 plecs, formant goteró perimetral.
inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs
complementaris de segellat. marquesina preparada per a allotjar
lluminària interior. (P - 29)

4,000548,77 2.195,08

EUR
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2 E44ZSB15 U Marquesina 2 - formació de marquesina per a protecció de porta
d'accés inferior a l'ascensor 1, de dimensions globals en planta de
295 x 56 cm, composta per un perfil laminat en calent, tipus
upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2, perimetral, amb
una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura. relliga inferior, composta
per entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, fixada mecànicament a perfil d'acer
perimetral i registrable. coberta superior a base de xapa plegada
d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, fixada mecànicament sobre
subestructura de suport, amb 3 plecs, formant goteró perimetral.
inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs
complementaris de segellat. marquesina preparada per a allotjar
lluminària interior. (P - 30)

1,000656,90 656,90

3 EB32SB16 U Reixa de ventilació de recinte d'ascensor, composta per perfils
horitzontals de secció en ´´z´´, d'acer galvanitzat, de 14 cm de
desenvolupament, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a estructura base de
perfils d'acer, per a un buit d'obra aproximat de 190x86 cm. inclou
formació d'escopidor inferior de 30 cm de desenvolupament i
secció en ´´z´´. inclou tots els materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.
inclou qualsevol treball auxiliar de segellat o remat. tot segons
plànols de detall. (P - 50)

8,000174,01 1.392,08

4 E545SB17 U Coberta ascensors - formació de coberta amb planxa d'acer
galvanitzada i lacada, acabat llis de color especial a escollir per la
df, treballada a taller, per a col·locació a obra a mida, de
dimensions aproximades globals en planta de 210 x 210 cm, a
quatre aigües, amb un plec perimetral formant faldó de 40 mm
d'alçada. col·locada fixada mecànicament a subestructura tubular
de suport i formació de pendents. inclou tots els materials i
treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra
totalment enllestida. inclou qualsevol treball de segellat o remat
complementari. tot segons plànols de detall. (P - 36)

2,000295,80 591,60

5 E8J9SA3J M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs,
per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 45)

20,96015,07 315,87

6 E9S1SB18 U Sortida emergència asc_1:
formació de conjunt de passera volada per a sortida d'emergència
d'ascensor 1, composta per paviment d'entramat d'acer
galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2
mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat sobre subestructura de
perfils d'acer laminat en calent, tipus t-40, soldats a perfil
perimetral d'acer laminat en calent, tipus upn-160. inclou formació
de tram d'escala d'emergència, composta per estructura lateral de
perfil d'acer laminat tipus upn-160, formació de 6 graons de 29 x
80 cm, d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 25x2 mm, recolzats sobre perfils d'acer
laminat tipus lpn-40.4, soldats a estructura principal d'escala.
inclou ancoratge d'estructura d'escala a fonament de formigó
armat. inclou pintat del conjunt estructural amb una capa de
pintura antioxidant i dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic, color
a escollir per la df. inclou tots els materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. (P -
47)

1,0001.056,49 1.056,49

7 FB12SB24 U Br_03 - barana tipus br_03, d'acer corten, recta, de dimensions
totals 137x100 cm d'alçada, composta per un passamà superior i
dos muntants verticals, tots de platina de perfil massís d'acer
corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb morter. (P - 115)

1,00077,52 77,52

8 4B14C32E M Passamà de tub rodó de d 30 a 50 mm col·locat amb suports de
perfil d'acer de d 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de

5,65022,51 127,18

EUR
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ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat
pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt
sintètic (P - 4)

9 FB12SB25 M Br_06 - barana tipus br_06, d'acer laminat en calent, de 90 cm
d'alçada, composta per un passamà superior i muntants verticals
separats aproximadament cada 80 cm, tots de platina de perfil
massís d'acer laminat en calent, de 60x10 mm, col·locada
soldada a estructura metàl·lica de suport. inclou part proporcional
de pintat dels passamans amb una capa d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat a l'esmalt sintètic. (P - 116)

5,56052,99 294,62

10 FB12SB26 M Br_07 - barana tipus br_07, d'acer corten, recta, de 90 cm
d'alçada, composta per un passamà superior i muntants verticals
separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil
massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb
morter. (P - 117)

28,30054,18 1.533,29

TITOL 3TOTAL 01.01.08 8.240,63

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 SANEJAMENT I DRENATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222B834 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 mpa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora (P - 13)

1,60030,12 48,19

2 E225277F M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm
(P - 15)

1,60016,48 26,37

3 ED5H8588 M Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150
mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 55)

4,20076,52 321,38

4 ED7FT350 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4kn/m2) de
rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix (P - 56)

10,00042,68 426,80

5 ED351430 U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 53)

2,00059,28 118,56

TITOL 4TOTAL 01.01.09.01 941,30

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EL28ASC1 U Ascensor 1:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model
tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense cambra de
màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a 380 volts, de
freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3 parades (2 parades
usables i 1 parada intermitja de seguretat segons requeriments
normatius), 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8

1,00025.578,00 25.578,00

EUR
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persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i
doble embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent
de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal simple,
portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de vidre
de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del
buit, guies, cables de tracció i passa-cables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de
maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats,
limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat. totalment muntat, connexionat i provat per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2
fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2
fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997 (P - 73)

2 EL28ASC2 U Ascensor 2:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model
tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense cambra de
màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a 380 volts, de
freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3 parades, 630 kg de
càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, cabina d'acer
inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a 180º,
amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus
led, maniobra universal simple, portes interiors i exteriors
automàtiques d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús
ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de
tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos, portes
d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís
i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades,
instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat.
totalment muntat, connexionat i provat per la empresa
instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3

1,00027.073,07 27.073,07

EUR
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velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2
fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2
fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997 (P - 74)

TITOL 4TOTAL 01.01.09.02 52.651,07

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 ELECTRICITAT03
TITOL 3 (1) ESCOMESA I QUADRE CONTROL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHGASX05 U Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat (P - 133)

1,0007.962,44 7.962,44

2 EG51UD01 U Equip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1
en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port com1 (rs-232,
rs-484, ethernet), per a mesura directa, col·locat en cpm (P - 65)

1,000627,04 627,04

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.03.01 8.589,48

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 ELECTRICITAT03

EUR
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TITOL 3 (1) LINIES I DISTRIBUCIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FG312564 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada,
amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 130)

85,0008,00 680,00

2 FG312554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada,
amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 129)

340,0006,02 2.046,80

3 FG321174 M Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada,
amb designació h07v-k, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb
aïllament pvc, col·locat en tub (P - 131)

237,0005,21 1.234,77

4 FG22TD1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència
a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P -
126)

210,0002,40 504,00

5 EG380907 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 62)

184,00011,59 2.132,56

6 EF422BEA M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 59)

63,00043,04 2.711,52

7 EF4227AA M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 58)

54,00012,14 655,56

8 EF42147A M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura
longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 57)

58,0006,67 386,86

9 FGD2111D U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 132)

10,00055,51 555,10

10 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada,
per a malla senyalitzadora (P - 123)

184,0000,34 62,56

11 ED353U52 U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de
troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat (P -
54)

10,00035,68 356,80

12 E222B432 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 11)

44,1609,11 402,30

13 E225277F M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm
(P - 15)

36,80016,48 606,46

14 EG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en
malla de connexió a terra (P - 64)

25,00014,54 363,50

15 EGD2131D u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 67)

2,000165,34 330,68

16 EG22KB11 m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 60)

25,0002,83 70,75

EUR
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TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.03.02 13.100,22

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 ELECTRICITAT03
TITOL 3 (1) ENLLUMENAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FHQBZ901 U Punt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de 1,2m, i
fust d'acer galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color ral-9007.
realitzada en injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i
temperatura de color 4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la placa
led. fixació vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa (P - 134)

10,000946,38 9.463,80

2 EHA1Z201 U Llumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini extruit,
pintat ral. moldulat 1.2 m. 36 leds, 50 w
inclou equips (P - 71)

5,000127,39 636,95

3 EHA1Z801 Ml Llumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada en
perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada (P - 72)

44,00020,98 923,12

4 EH6DSB60 u Lluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana d'acer
corten, amb forma circular de 45 mm de diàmetre, model
XTREMA 45 de la casa LAMP, o equivalent. Cos fabricat en acer
inoxidable i difusor de metacrilat glassejat, equipada amb un LED
blanc càlid i òptica fixa Wide flood, amb una IP67 i driver LED a
700mA. (P - 70)

14,00025,90 362,60

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.03.03 11.386,47

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 ELECTRICITAT03
TITOL 3 (1) VARIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FF323002 PA Treballa realització proves i posada en servei enllumenat
inclou projecte de legalització amb taxes i despeses (P - 125)

1,000350,00 350,00

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.03.04 350,00

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 PROTECCIÓ I SEGURETAT04
TITOL 3 (1) PARALLAMPS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EM91SX11 U Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (pdc)
electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de 15 µs, amb
n-i radi=35m,n-ii radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv radi=75m d'acord
amb assaig une 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m
d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per
a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret (P -
75)

1,000870,33 870,33

2 EM9AU001 U Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues,
amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en
el cable conductor de la instal·lació del parallamps (P - 76)

1,000313,59 313,59

3 EGD2121D U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,3 m2, de 2 mm de gruix i soterrada (P - 66)

3,00081,50 244,50

4 EG380A02 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment (P - 63)

12,00011,14 133,68

5 EG23RB15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000
n, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 61)

12,00010,08 120,96

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.04.01 1.683,06

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 INSTAL·LACIONS09
TITOL 4 TELEFONIA05
TITOL 3 (1) TELEFONIA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EF42147A M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura
longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de
paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 57)

58,0006,67 386,86

2 EP5351A2 U Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb
connector rj11 simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 77)

2,00011,20 22,40

3 EPD6111M U Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica,
fixat mecànicament (P - 78)

2,00017,05 34,10

TITOL 3 (1)TOTAL 01.01.09.05.01 443,36

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 MOBILIARI URBÀ10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9WZSB10 M Formació de banc, per a revestir, de 45 cm d'alçària útil, amb
totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
(P - 49)

6,70028,23 189,14

2 E4PRSB40 M Banc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a 6 m
de llargària, armat interiorment amb malla de barres d'acer
inoxidable de 6 mm de diàmetre i 10x10 cm, col·locada recolzada
sobre bancada d'obra. Inclou tractament hidrofugant de la
superfície de formigó. (P - 34)

6,70076,14 510,14

TITOL 3TOTAL 01.01.10 699,28

OBRA P1197 - PEXECUTIU01

EUR
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CAPÍTOL ASCENSORS01
TITOL 3 JARDINERIA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F3J1111A M3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de
filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de
malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics (P - 94)

16,268118,59 1.929,22

2 FR3P2254 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals (P - 135)

2,400119,26 286,22

3 FR4DK433 U Subministrament de genista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en
contenidor de 3 l (P - 136)

25,0004,04 101,00

4 FR662331 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg (P - 137)

25,0007,75 193,75

TITOL 3TOTAL 01.01.11 2.510,19

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL PASSERES02
TITOL 3 ENDERROCS I DESMUNTATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F21B3001 M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió (P - 84)

2,20018,30 40,26

TITOL 3TOTAL 01.02.01 40,26

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL PASSERES02
TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E222172A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió baixa (< 25 mpa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 9)

3,90022,19 86,54

2 E222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 8)

12,6798,14 103,21

3 E2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

19,4036,38 123,79

TITOL 3TOTAL 01.02.02 313,54

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL PASSERES02
TITOL 3 FONAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3Z112P1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 22)

18,75012,19 228,56

EUR
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2 13515H51 M3 Fonament de formigó armat ha-30/b/20/iiib abocat amb bomba,
armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 1)

11,730192,94 2.263,19

3 E4511AH4 M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iiia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
31)

1,120125,34 140,38

4 E4B13000 Kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s
de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 32)

182,0001,31 238,42

5 E4D11123 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 3 m (P - 33)

11,20026,13 292,66

TITOL 3TOTAL 01.02.03 3.163,21

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL PASSERES02
TITOL 3 ESTRUCTURA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4435125 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 25)

5.655,7101,91 10.802,41

2 E44Z5A25 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 27)

149,2184,00 596,87

3 E4ZW1J60 U Pern de connexió tipus nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat
a la xapa col·laborant (P - 35)

114,0003,08 351,12

4 14LMSB45 M2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1 mm, de 200 -
210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de 2,8 m, amb una
quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres
corrugades, armadura ap500 t en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de 0,087 m3/m2 de
formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
formigó autocompactant per a elements horitzontals elaborat en
central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques amb
una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany màxim del
granulat de 12 mm per a una classe d'exposició tipus iv, fluidesa
de 600 a 700 mm, segons normes nte-csz , ehe-08 i cte-se-c, ref.
h30/iv de la sèrie agilia de lafarge, o equivalent, acabat com a
paviment, colorejat, abocat amb bomba. (P - 3)

101,39062,91 6.378,44

5 E4415315 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea,
hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 24)

1.729,5601,94 3.355,35

TITOL 3TOTAL 01.02.04 21.484,19

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL PASSERES02
TITOL 3 PAVIMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E9GZ2000 M2 Ratllat manual de paviments de formigó (P - 46) 101,3902,59 262,60

EUR
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TITOL 3TOTAL 01.02.05 262,60

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL PASSERES02
TITOL 3 SERRALLERIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB12SB20 M Br_01.a - barana tipus br_01.a per a passera, de 120 cm d'alçada
útil, composta per passamans verticals d'acer corten, de 60x8 mm
i 1640 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats
entre sí per dues barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de
diàmetre, passants i soldades als passamans, situades a 66 cm i
94 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament. Passamans
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 500x5 mm,
col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada
com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a
biga metàl·lica de passera. inclou formació de talls verticals
d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 64 cm, per a
que actuin com a sobreixidors. inclou canal de remat de paviment
i recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol,
de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´, composta per xapa
d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou dos passamans superiors
situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment,
respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10 mm,
connectats a passamans verticals mitjançant mènsula d'acer
corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8 mm de gruix,
soldades cada 100 cm aproximadament (cada 10 passamans).
Inclou formació de posts per a subjecció de malla d'acer de
protecció antivandàlica, mitjançant 2 passamans d'acer corten, de
80x8 mm i 225 cm d'alçada útil, arriostrats entre sí mitjançant per
quatre barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre.
Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons plànols de detall.
(P - 112)

23,780313,61 7.457,65

2 FB12SB21 M Br_01.b - barana tipus br_01.b per a passera, de 110 cm d'alçada
útil, composta per passamans verticals d'acer corten, de 80x8 mm
i 1500 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats
entre sí per dues barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de
diàmetre, passants i soldades als passamans, situades a 66 cm i
94 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament. passamans
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 325x5 mm,
col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada
com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a
biga metàl·lica de passera. inclou canal de remat de paviment i
recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de
dimensions 50x30 mm, en forma de ´´l´´, composta per xapa
d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou dos passamans superiors
situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment,
respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10 mm,
connectats a passamans verticals mitjançant mènsula d'acer
corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8 mm de gruix,
soldades cada 100 cm aproximadament (cada 10 passamans).
inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. tot segons plànols de detall.
(P - 113)

43,080276,77 11.923,25

3 FB12SB23 M Br_02.b - barana tipus br_02.b per a passera, de 110 cm d'alçada
útil, composta per estructura de perfils tubulars rectangulars
d'acer galvanitzat, de 60x30 mm i 1450 mm d'alçària total,
col·locats en vertical, separats entre sí 29 cm, soldats a sòcol de
xapa d'acer corten inferior, de 450x5 mm, col·locada amb
connectors auxiliars de barra d'acer corrugada com a encofrat
perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica
de passera. inclou formació de talls verticals d'aproximadament

43,780235,96 10.330,33

EUR
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130x10 mm, separats entre si 58 cm, per a que actuin com a
sobreixidors. inclou canal de remat de paviment i recollida
d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de
dimensions 50x30 mm, en forma de ´´l´´, composta per xapa
d'acer corten de 5 mm de gruix. revestiment de barana mitjançant
safates de xapa plegada d'acer corten, de 1,5 mm de gruix,
disposades en vertical, de 442 mm de desenvolupament, amb 2
plecs, fixades mecànicament a perfils tubulars per les ales de la
safata. les safates es col·locaran capicuades. inclou passamà
superior de remat compost per perfil tubular d'acer corten de
90x90x4 mm, obert per la part inferior i soldat interiorment a
muntants verticals tubulars. inclou tots els materials i treballs
auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment
enllestida. tot segons plànols de detall. (P - 114)

4 EB32SX02 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, fixada mecànicament a estructura metàl·lica. (P - 51)

39,90091,56 3.653,24

5 FG23SX01 m Tub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm de
gruix de paret, amb unió roscada i muntat superficialment, soldat
a estructura metàl·lica de passera. Acabat pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Inclou part proporcional de formació de corba de 1,00 m de radi
interior per al pas de tram horitzontal a vertical, així com execució
de portella de registre a la zona de la corba. (P - 128)

19,20043,29 831,17

6 E84DRB01 m2 Revestiment horitzontal inferior per a passera núm. 1, a base de
xapa cega d'acer corten, de 3 mm de gruix, col·locada de forma
contínua a tota la superfície inferior de la passera, soldada a
elements estructurals. Inclou part proporcional de tots els
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. (P - 40)

21,05064,80 1.364,04

TITOL 3TOTAL 01.02.06 35.559,68

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL PASSERES02
TITOL 3 PROTECCIONS PASSERA 107

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB12SB33 U Element de protecció física de cablejat de catenària i feeder,
compost per una safata plegada d'acer galvanitzat, de dimensions
aproximades 50x25 cm (100 cm de desenvolupament) i 275 cm
de llargada, amb 2 plecs, soldada a perfils tubulars d'acer
galvanitzat, de 40x40x3 mm, soldats a part inferior de bigues de
passera. tot segons detalls de projecte i especificacions tècniques
de fgc. (P - 119)

1,000554,05 554,05

2 EGDPRB02 u Subministrament i instal·lació de descarregador d'intèrvals, model
homologat per FGC, totalment instal·lat i connexionat a via i a
estructura metàl·lica, segons indicacions de FGC, per a connexió
de passera i ascensor, pròximes a la catenària, per tal que en cas
de derivació de la línia aèria i contacte amb l'estructura metàl·lica,
el descarregador faci de conductor i la subestació talli la corrent
evitant perill d'electrocució. Inclou armari de protecció de
poliester, amb clau. Inclou tots els elements de clablejat,
protecció, connexió, regulació i control necessaris, així com resta
de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida i en funcionament. Inclou proves finals.
Subministrament i instal·lació a realitzar-se per empresa
homologada. (P - 69)

1,0003.190,19 3.190,19

3 EGDP2201 u Ànode de magnesi 66x520 mm terminals, muntat i amb totes les
connexions fetes (P - 68)

3,000108,84 326,52

4 ED353U52 U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de 3,00035,68 107,04

EUR
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troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat (P -
54)

TITOL 3TOTAL 01.02.07 4.177,80

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL CAMINS SUPERIORS03
TITOL 3 SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 86)

57,9144,22 244,40

2 F226470A M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 90 % del pm (P - 88)

20,0005,95 119,00

3 E2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

65,4686,38 417,69

4 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% pm (P - 90)

251,8001,48 372,66

5 F923RJ10 M3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima
de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 95)

25,18018,85 474,64

6 F9265B11 M3 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 96)

1,08084,62 91,39

7 F9Z4M618 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8
mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P - 111)

10,8005,59 60,37

TITOL 3TOTAL 01.03.00 1.780,15

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL CAMINS SUPERIORS03
TITOL 3 PAVIMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9G8CTA0HVLI M2 Paviment de formigó ref. art-arena de la serie artevia de lafarge
amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat
des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell
vibrant (P - 109)

251,80017,37 4.373,77

2 F965SX03 m Vorada recta de peces de formigó, bicapa, tipus ´´Bordillo P-1
canto romo´´ de la casa GLS, o equivalent, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica
B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i
de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. (P - 99)

294,50025,41 7.483,25

TITOL 3TOTAL 01.03.01 11.857,02

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL CAMINS SUPERIORS03
TITOL 3 ESCALES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F96AU020 M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

44,70037,30 1.667,31

EUR
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i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resitència mínima a compressió (P - 104)

2 F9A1SB32 M Formació de graó reblert amb formigó ref. art-arena de la sèrie
artevia de lafarge, o equivalent, amb additiu, de 15 cm de gruix
aproximat, amb estesa i vibrat mecànic del material, amb acabat
texturat, per una amplada de graó de 32 cm d'estesa. (P - 107)

44,7009,57 427,78

TITOL 3TOTAL 01.03.02 2.095,09

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL CAMINS SUPERIORS03
TITOL 3 SERRALLERIA I PROTECCIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FB12SB27 M Br_08 - barana tipus br_08, d'acer corten, recta, de 90 cm
d'alçada, per a escala i tram recte, composta per un passamà
superior i muntants verticals separats aproximadament 120 cm
entre sí, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10
mm, ancorada a l'obra amb morter. (P - 118)

7,49056,57 423,71

TITOL 3TOTAL 01.03.03 423,71

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL VIAL PASSEIG TAGA04
TITOL 3 ENDERROCS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2194JA5 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 82)

18,32414,28 261,67

2 F2191305 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
81)

30,5404,52 138,04

3 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 83)

66,8833,90 260,84

TITOL 3TOTAL 01.04.01 660,55

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL VIAL PASSEIG TAGA04
TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 86)

12,6274,22 53,29

2 E2R35069 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 16)

16,4156,38 104,73

3 F2R54269 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 91)

11,6717,36 85,90

4 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002) (P - 92)

11,67122,38 261,20

TITOL 3TOTAL 01.04.02 505,12

EUR
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OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL VIAL PASSEIG TAGA04
TITOL 3 VORERA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% pm (P - 90)

84,1801,48 124,59

2 F9265B11 M3 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 96)

8,41884,62 712,33

3 F9Z4M618 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8
mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080 (P - 111)

84,1805,59 470,57

4 F9E1321G M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 108)

84,18039,52 3.326,79

5 F97422EA M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 105)

33,28013,10 435,97

6 F96517ED M Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa),
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de
25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 97)

25,63027,68 709,44

7 F985A50D M Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre
base de formigó no estructural 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter (P -
106)

7,20037,99 273,53

8 FD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 121)

3,00071,17 213,51

9 FD5Z7CD4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de
650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17
dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 122)

3,00079,50 238,50

10 F965RB04 PA Partida alçada a justificar corresponent als treballs de
desmuntatge i recol·locació d'embornals existents al Passeig del
Taga, per tal de permetre l'execució del nou tram de vorera.
Inclou treballs i materials auxiliars necessaris per a ajust a nova
ubicació i posició dels embornals desplaçats. (P - 98)

1,000508,90 508,90

TITOL 3TOTAL 01.04.03 7.014,13

OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT LABORAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000SS PA Partida alçada d'abonament integre per a l'execució i el
subministrament de tots els elements, mitjans i personal
necessaris per al compliment de totes les mesures de seguretat i
salut durant l'execució de les obres s/ rd.1627/1997. inclou tots
els treballs i elements necessaris per garantir la seguretat i la no
afectació del servei de les vies del cremallera. (P - 141)

1,0002.021,99 2.021,99

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.021,99

EUR
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OBRA P1197 - PEXECUTIU01
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPA000CQ PA Partida alçada d'abonament integre en concepte de les proves i
assaigs del control de qualitat de l'obra, segons Pla de Control de
Qualitat annex al projecte. (P - 140)

1,0001.179,67 1.179,67

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.179,67

EUR



Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: TITOL 3 (1) Import
Titol 3 (1) 01.01.09.03.01 Escomesa i Quadre Control 8.589,48
Titol 3 (1) 01.01.09.03.02 Linies i distribució 13.100,22
Titol 3 (1) 01.01.09.03.03 Enllumenat 11.386,47
Titol 3 (1) 01.01.09.03.04 Varis 350,00

01.01.09.03 ELECTRICITATTitol 4 33.426,17

Titol 3 (1) 01.01.09.04.01 Parallamps 1.683,06
01.01.09.04 PROTECCIÓ I SEGURETATTitol 4 1.683,06

Titol 3 (1) 01.01.09.05.01 Telefonia 443,36
01.01.09.05 TELEFONIATitol 4 443,36

35.552,59

NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.04.01 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 14.288,91
Titol 4 01.01.04.02 ESTRUCTURA METÀL·LICA 12.938,34

01.01.04 ESTRUCTURATitol 3 27.227,25

Titol 4 01.01.06.01 REVESTIMENTS MURS 6.955,17
Titol 4 01.01.06.02 REVESTIMENTS ASCENSORS 17.201,39

01.01.06 REVESTIMENTSTitol 3 24.156,56

Titol 4 01.01.07.01 SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL 466,57
Titol 4 01.01.07.02 PAVIMENTS 1.242,56
Titol 4 01.01.07.03 ESCALES 304,44
Titol 4 01.01.07.04 VORADES I REMATS 2.225,72

01.01.07 PAVIMENTSTitol 3 4.239,29

Titol 4 01.01.09.01 SANEJAMENT I DRENATGES 941,30
Titol 4 01.01.09.02 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 52.651,07
Titol 4 01.01.09.03 ELECTRICITAT 33.426,17
Titol 4 01.01.09.04 PROTECCIÓ I SEGURETAT 1.683,06
Titol 4 01.01.09.05 TELEFONIA 443,36

01.01.09 INSTAL·LACIONSTitol 3 89.144,96

144.768,06

NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.00.01 LÍNIA ELÈCTRICA MT 2.014,69

01.00 TREBALLS PREVISCapítol 2.014,69

Titol 3 01.01.01 ENDERROCS 621,97
Titol 3 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 4.880,69
Titol 3 01.01.03 FONAMENTS 2.702,48
Titol 3 01.01.04 ESTRUCTURA 27.227,25
Titol 3 01.01.05 TANCAMENTS 3.807,38
Titol 3 01.01.06 REVESTIMENTS 24.156,56
Titol 3 01.01.07 PAVIMENTS 4.239,29
Titol 3 01.01.08 SERRALLERIA I PROTECCIONS 8.240,63
Titol 3 01.01.09 INSTAL·LACIONS 89.144,96
Titol 3 01.01.10 MOBILIARI URBÀ 699,28
Titol 3 01.01.11 JARDINERIA 2.510,19

01.01 ASCENSORSCapítol 168.230,68

Titol 3 01.02.01 ENDERROCS I DESMUNTATGES 40,26
Titol 3 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 313,54
Titol 3 01.02.03 FONAMENTS 3.163,21
Titol 3 01.02.04 ESTRUCTURA 21.484,19
Titol 3 01.02.05 PAVIMENTS 262,60
Titol 3 01.02.06 SERRALLERIA 35.559,68

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 3 01.02.07 PROTECCIONS PASSERA 1 4.177,80
01.02 PASSERESCapítol 65.001,28

Titol 3 01.03.00 SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL 1.780,15
Titol 3 01.03.01 PAVIMENTS 11.857,02
Titol 3 01.03.02 ESCALES 2.095,09
Titol 3 01.03.03 SERRALLERIA I PROTECCIONS 423,71

01.03 CAMINS SUPERIORSCapítol 16.155,97

Titol 3 01.04.01 ENDERROCS 660,55
Titol 3 01.04.02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 505,12
Titol 3 01.04.03 VORERA 7.014,13

01.04 VIAL PASSEIG TAGACapítol 8.179,80

259.582,42

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.00 TREBALLS PREVIS 2.014,69
Capítol 01.01 ASCENSORS 168.230,68
Capítol 01.02 PASSERES 65.001,28
Capítol 01.03 CAMINS SUPERIORS 16.155,97
Capítol 01.04 VIAL PASSEIG TAGA 8.179,80
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT LABORAL 2.021,99
Capítol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 1.179,67

01 P1197 - PEXECUTIUObra 262.784,08

262.784,08

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 P1197 - PEXECUTIU 262.784,08

262.784,08

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

262.784,08PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

34.161,9313 % Despeses Generals SOBRE 262.784,08...................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 262.784,08........................................................................................ 15.767,04

Subtotal 312.713,05

21 % IVA SOBRE 312.713,05............................................................................................................. 65.669,74

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 378.382,79€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS SETANTA-VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU
CÈNTIMS )

Salvador Boada - Arquitecte
Francesc Xairó i Associats, SLP
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5,44 % ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

4,92 % ESTRUCTURA METÀL·LICA

ESTRUCTURA METÀL·LICA

2,65 % REVESTIMENTS MURS

REVESTIMENTS MURS

6,55 % REVESTIMENTS ASCENSORS

REVESTIMENTS ASCENSORS

0,18 % SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL

SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL

0,47 % PAVIMENTS

PAVIMENTS

0,12 % ESCALES

ESCALES

0,85 % VORADES I REMATS

VORADES I REMATS

0,36 % SANEJAMENT I DRENATGES
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,47H Oficial 1aA0121000

 €25,47H Oficial 1a paletaA0122000

 €25,47H Oficial 1a encofradorA0123000

 €25,47H Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €25,89H Oficial 1a soldadorA0125000

 €25,47H Oficial 1a col·locadorA0127000

 €25,47H Oficial 1a pintorA012D000

 €24,75H Oficial 1a vidrierA012E000

 €25,88H Oficial 1a manyàA012F000

 €26,32H Oficial 1a electricistaA012H000

 €26,32H Oficial 1a muntadorA012M000

 €25,47H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €31,52H Oficial 1a jardinerA012P000

 €29,52H Oficial 2a jardinerA012P200

 €22,61H Ajudant encofradorA0133000

 €22,61H Ajudant ferrallistaA0134000

 €22,70H Ajudant soldadorA0135000

 €22,61H Ajudant col·locadorA0137000

 €22,61H Ajudant pintorA013D000

 €22,42H Ajudant vidrierA013E000

 €22,70H Ajudant manyàA013F000

 €22,57H Ajudant electricistaA013H000

 €22,61H Ajudant muntadorA013M000

 €27,97H Ajudant jardinerA013P000

 €21,28H ManobreA0140000

 €22,02H Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,41H Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €106,88H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t,
amb martell trencador

C1102341

 €79,02H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

C1103331

 €75,83H Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €3,20h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €138,95h Carro de perforació HC-350C110D000

 €98,16H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €93,86H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €126,44H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0

 €56,95H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €50,34H Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tC1316100

 €64,87H Motoanivelladora petitaC1331100

 €75,40H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,14H Picó vibrant amb placa de 30x30 cmC133A0J0

 €40,23H Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines
de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i
25 knm de moment d'elevació

C1501111

 €42,53H Camió per a transport de 12 tC1501800

 €50,82H Camió gruaC1503000

 €53,50H Camió grua de 5 tC1503500

 €55,79H Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €178,54H Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,64H Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200

 €2,02H Formigonera de 165 lC1705600

 €68,93H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €20,72h Màquina per a gunitarC170G000

 €24,05h Equip per a ancoratge de perns amb compressorC1813C00

 €5,56H Regle vibratoriC2005000

 €3,55H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,01H Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector
tipus nelson per a xapa col·laborant

C200P100

 €8,82H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €17,32h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

CZ121410
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,71M3 AiguaB0111000

 €20,52T Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €20,09T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €19,12T Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,15T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

B0331Q10

 €11,67T Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mmB033RJ00

 €23,35M3 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabionsB0342500

 €33,07t Palet de riera de diàmetre < 10 mmB035A000

 €117,66T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

B0512401

 €182,42T Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305,
en sacs

B051E201

 €0,24Kg Calç aèria cl 90, en sacsB0532310

 €0,13Kg Ciment ràpid cnr4 en sacsB05B1001

 €66,85M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B064100C

 €66,51M3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B064300B

 €66,51M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

B064300C

 €83,07M3 Formigó ha-30/b/20/iiia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iiia

B065EH0B

 €86,07M3 Formigó ha-30/b/20/iiib de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iiib

B065EM0B

 €87,18M3 Formigó ha-30/b/20/iv de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iv

B065EV0B

 €66,77M3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, hl-150/p/20

B06NLA2C

 €67,20M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, hne-15/p/10

B06NN11C

 €63,80M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

B06NN14C



Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,73T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

B0710150

 €37,75T Morter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

B0710180

 €33,61T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

B0710250

 €1,87kg Additiu per a gunitatsB0817000

 €2,20Kg Filferro acer galvanitzatB0A12000

 €1,24Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,13Kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,31Kg Clau acerB0A31000

 €0,17U Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,17U Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,35U Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 18 mm de
diàmetre interior

B0A7A400

 €1,24U Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de
diàmetre interior

B0A7A700

 €2,89U Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

B0A7BB00

 €0,79U Pern de connexió tipus nelson de 3/4´´ de diàmetre, per a
planxes col·laborants

B0AA0A05

 €0,67Kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2

B0B2A000

 €1,50M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 30x15
cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

B0B341C4

 €1,98M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20
cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

B0B34254

 €3,42M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20
cm d:8-8 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

B0B34256

 €62,70M2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm

B0B51320

 €4,41M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1
mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs, per a coronament

B0CHSA3J

 €34,40M2 Safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm
de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat
llis.

B0CHSB08
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €44,30M2 Safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm
de desenvolupament i 1 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat
microperforat.

B0CHSB12

 €276,00U Coberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada, acabat llis de
color especial a escollir per la df, treballada a taller, per a
col·locació a obra a mida, de dimensions aproximades
globals en planta de 210 x 210 cm, a quatre aigües, amb un
plec perimetral formant faldó de 40 mm d'alçada. inclou
subestructura tubular de suport, fixació i formació de
pendents.

B0CHSB17

 €99,50M2 Planxa d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, amb 3 plecs.B0CJSB14

 €0,49M Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €240,09M3 Llata de fusta de piB0D31000

 €9,75Cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €2,87M2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosB0D81250

 €1,34M2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosB0D81580

 €1,41M2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosB0D81680

 €1,44u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €3,00L DesencofrantB0DZA000

 €0,25U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €0,50U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

B0DZP500

 €0,57U Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0DZP600

 €0,17U Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1

B0FA12A0

 €22,38T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

B2RA63G0

 €6,86T Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

B2RA71H0

 €34,19U Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla

B35A2125
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 €76,12m2 Malla d'acer galvanitzat per a protecció de talussos amb
filferro de 3 mm de diàmetre, 150x85 mm de pas de malla,
per a una càrrega unitària màxima de 15 kN/m2, fixada amb
d'empernatges d'acer de 5 m de llargària i 25 mm de
diàmetre, col·locats cada 10 m2

B3L2A55A

 €1,15Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z5015

 €1,14Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z502A

 €1,14Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z50AA

 €1,36Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5A2A

 €1,34Kg Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega,
tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052

 €2,33Kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j0wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

B44ZS04K

 €5,37M Platina de perfil massís d'acer laminat en calent, de 60x10
mm.

B44ZSB25

 €460,50U Element de protecció de catenària compost per una safata
plegada d'acer galvanitzat, de dimensions aproximades
50x25 cm (100 cm de desenvolupament) i 275 cm de
llargada, amb 2 plecs, soldada a perfils tubulars d'acer
galvanitzat, de 40x40x3 mm, soldats a part inferior de bigues
de passera. tot segons detalls de projecte i especificacions
tècniques de fgc.

B44ZSB33

 €2,36Kg Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

B44ZT04K

 €36,62M2 Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

B4LM1B20

 €46,00M Banc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a
6 m de llargària.

B4PRSB40

 €11,82Kg Esmalt sintèticB89ZB000
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 €11,98kg Vernís de poliuretà, acabat a dos components, tipus Novodur
Laca Satinada, o equivalent, amb la superfície mat

B8AZRB03

 €6,01kg Protector hidròfugB8B15000

 €3,78kg Pintura per a la protecció de superfícies de formigó,
tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent,
per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

B8B471E0

 €12,52Kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €5,54m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96512C0

 €4,67M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica
b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u
(r-6 mpa), segons une-en 1340

B96517E0

 €23,18M Remat de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 160 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

B96ASB05

 €21,75M Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 150 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa.

B96ASB06

 €39,00M Sòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en
forma de u d'ales desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm
d'alçària d'una de les ales, 160mm de base i 60 mm d'alçària
de l'altra ala, col·locat com a remat de paviment per a
formació de canal perimetral de recollida d'aigües i sòcol
refós de l'aplacat del parament vertical, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

B96ASB09

 €26,01M Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

B96AUC20

 €1,07U Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles

B97422E1

 €10,44M Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cmB985A500

 €6,90M2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €76,70M3 Morter especial amb aditius seleccionats d'última generació,
per a paviment d'estètica similar als camins d'arena, amb
una resistència molt superior., ref. art-arena de la serie
artevia de lafarge

B9G8C0A0HVLI

 €11,07M Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m

BB14C320

 €140,00U Reixa de ventilació composta per perfils horitzontals de
secció en ´´z´´, d'acer galvanitzat, de 14 cm de
desenvolupament, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a estructura
base de perfils d'acer, per a un buit d'obra aproximat de
190x86 cm. inclou formació d'escopidor inferior de 30 cm de
desenvolupament i secció en ´´z´´.

BB32SB16
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 €78,15m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

BB32U001

 €51,26M2 Vidre imprès translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262
mm d'amplada, 41 mm d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor,
col·locats en greca per a paret de tancament simple. inclou
part proporcional de perfileria perimetral d'alumini lacat
(inferior, superior i vertical), tapajuntes amb perfileria de
tancament als costats verticals i horitzontals, bandes de
recolzament de poliestirè, cunyes, separadors, tacs de
fixació de poliestirè i segellat elàstic.

BC15SB01

 €34,69U Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45
cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

BD351430

 €31,00U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de
troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa

BD353U52

 €49,61M Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
150 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250 segons norma une-en
1433, fixada amb tanca a la canal

BD5H8588

 €61,55u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,
de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció

BD5Z7CD0

 €6,05M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense
pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular,
segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

BD7FT350

 €8,57M Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior

BDG15C72

 €0,11M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaBDGZU010

 €47,41u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

BDKZHEB0

 €17,36U Accessori genèric per a tub de pvc de d=160 mmBDW3B900

 €0,26U Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 mmBDY3B900

 €2,14M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura
longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i de 0,7 mm de
gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

BF421470

 €5,13M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix
de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

BF4227A0

 €15,70M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

BF422BE0

 €5,79U Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 18 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41810
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 €13,75U Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41E10

 €104,84U Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41J10

 €1,91m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22KB10

 €1,25M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions
soterrades

BG22TD10

 €3,98m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TP10

 €7,05M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
4000 n, per a roscar

BG23RB10

 €22,00m Tub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm
de gruix de paret, amb unió roscada

BG23SX01

 €3,96M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312550

 €5,90M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

BG312560

 €2,68M Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió
assignada, amb designació h07v-k, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb aïllament pvc

BG321170

 €1,47M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900

 €2,11M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG380A00

 €551,76U Equip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
com1 (rs-232, rs-484, ethernet), per a mesura directa

BG51UD01

 €42,58U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

BGD21110

 €68,57U Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

BGD21210

 €152,41u Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,45 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

BGD21310
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 €98,91u Ànode de magnesi 66x520 mm terminalsBGDP2200

 €2.800,00u Descarregador d'intèrvals, model homologat per FGC,
totalment instal·lat i connexionat a via i a estructura
metàl·lica, segons indicacions de FGC, per a connexió de
passera i ascensor, pròximes a la catenària, per tal que en
cas de derivació de la línia aèria i contacte amb l'estructura
metàl·lica, el descarregador faci de conductor i la subestació
talli la corrent evitant perill d'electrocució. Inclou armari de
protecció de poliester, amb clau. Inclou tots els elements de
clablejat, protecció, connexió, regulació i control necessaris.

BGDPRB02

 €25,66U Part proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

BGW1N000

 €0,27U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000

 €0,40U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusBGW38000

 €0,17U Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus

BGY38000

 €4,69U Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

BGYD2000

 €10,41u Lluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana
d'acer corten, amb forma circular de 45 mm de diàmetre,
model XTREMA 45 de la casa LAMP, o equivalent. Cos
fabricat en acer inoxidable i difusor de metacrilat glassejat,
equipada amb un LED blanc càlid i òptica fixa Wide flood,
amb una IP67 i driver LED a 700mA.

BH6DSB60

 €121,00U Llumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini
extruit, pintat ral. moldulat 1.2 m. 36 leds, 50 w
inclou equips

BHA1Z201

 €11,20Ml Llumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada
en perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada

BHA1Z801

 €7.630,00u Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat

BHGAZSX1

 €94,16U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

BHGWU001
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 €930,00U Punt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de
1,2m, i fust d'acer galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color
ral-9007. realitzada en injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i
temperatura de color 4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la
placa led. fixació vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa

BHQBZ901

 €0,60u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

BHW61000

 €1,50U Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

BHWA1000
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 €25.578,00U Ascensor 1:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric
model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a
380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones,
cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble
embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent de
50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal simple,
portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de
vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables,
amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor,
quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de
cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment
muntat, connexionat i provat per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

BL31ASC1

Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27.073,07U Ascensor 2:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric
model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a
380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i
doble embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric
permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra
universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques
d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos
de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de
tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat. totalment muntat, connexionat i
provat per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

BL31ASC2

 €667,76U Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament
(pdc) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de
15 µs, amb n-i radi=35m,n-ii radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv
radi=75m d'acord amb assaig une 21186, amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa mural

BM91F23A

 €298,54U Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de
la intensitat de corrent

BM9AU001
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 €4,52U Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector rj11 simple, connexió per cargols, amb tapa,
de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

BP5351A2

 €12,08U Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia
telefònica, per a fixar mecànicament

BPD6111M

 €58,43M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada en sacs de 0,8 m3

BR3P2250

 €4,04U Genista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 lBR4DK433

 €101,01m3 Formigó autocompactant per a elements horitzontals elaborat
en central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques
amb una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany
màxim del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició
tipus iia, classe específica d'exposició e, fluidesa de 600 a
700 mm, segons normes nte-csz , ehe-08 i cte-se-c, ref.
h30/iia+e de la sèrie agilia de lafarge

H30IXZ45
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 €98,43m3 Granulat-ciment per a projectar, amb 280 kg/m3 de ciment
CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm de D, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

D03JK2A1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,81800/R 22,020000,900A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,81800 19,81800
Maquinària:

1,01000/R 2,020000,500C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,01000 1,01000
Materials:

33,2353533,070001,005B035A000 =xPalet de riera de diàmetre < 10 mmt
32,94480117,660000,280B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T

11,220001,870006,000B0817000 =xAdditiu per a gunitatskg

Subtotal... 77,40015 77,40015

0,198181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,42633

98,42633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,57M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,22200/R 22,020001,100A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 24,22200 24,22200
Maquinària:

1,21200/R 2,020000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,21200 1,21200
Materials:

0,307801,710000,180B0111000 =xAiguaM3
12,4280019,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsT
29,6825019,150001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20

mm, per a formigons
T

26,47350117,660000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons
une-en 197-1, en sacs

T

Subtotal... 68,89180 68,89180

0,242221,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,56802

94,56802COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €176,09M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,12100/R 22,020001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 23,12100 23,12100
Maquinària:

1,46450/R 2,020000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,46450 1,46450
Materials:

0,342001,710000,200B0111000 =xAiguaM3
31,3956020,520001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a mortersT
23,53200117,660000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T

96,000000,24000400,000B0532310 =xCalç aèria cl 90, en sacsKg

Subtotal... 151,26960 151,26960

0,231211,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,08631

176,08631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12735/R 25,470000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,11305/R 22,610000,005A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,24040 0,24040
Materials:

0,012651,240000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
0,703500,670001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500

n/mm2
Kg

Subtotal... 0,71615 0,71615

0,002401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,95895

0,95895COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €119,01M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

E31525H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,38400/R 21,280000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,38400 6,38400
Maquinària:

17,85400/R 178,540000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 17,85400 17,85400
Materials:

94,6770086,070001,100B065EM0B =xFormigó ha-30/b/20/iiib de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iiib

M3

Subtotal... 94,67700 94,67700

0,095761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,01076
0,00%DESPESES INDIRECTES

119,01076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30Kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15282/R 25,470000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,18088/R 22,610000,008A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,33370 0,33370
Materials:

0,006321,240000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
0,958950,958951,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2
Kg

Subtotal... 0,96527 0,96527

0,005011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30398
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,77M2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

E31DC100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91450/R 25,470000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorH
7,91350/R 22,610000,350A0133000 =xAjudant encofradorH

Subtotal... 16,82800 16,82800
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,115261,130000,102B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmKg
0,196631,310000,1501B0A31000 =xClau acerKg
3,234000,490006,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
1,05640240,090000,0044B0D31000 =xLlata de fusta de piM3
0,090003,000000,030B0DZA000 =xDesencofrantL

Subtotal... 4,69229 4,69229

0,252421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,77271
0,00%DESPESES INDIRECTES

21,77271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,25M3 Formigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

E3C517H4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,44512/R 25,470000,096A0122000 =xOficial 1a paletaH
3,06432/R 21,280000,144A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,50944 5,50944
Maquinària:

14,28320/R 178,540000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 14,28320 14,28320
Materials:

90,3735086,070001,050B065EM0B =xFormigó ha-30/b/20/iiib de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iiib

M3

Subtotal... 90,37350 90,37350

0,082641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,24878
0,00%DESPESES INDIRECTES

110,24878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35Kg Armadura per a lloses de fonaments ap500 s d'acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E3CB3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15282/R 25,470000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,22610/R 22,610000,010A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,37892 0,37892
Materials:

0,006321,240000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
0,958950,958951,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2
Kg

Subtotal... 0,96527 0,96527
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,005681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34987
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,34987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €136,36M3 Formigó autocompactant per a elements horitzontals elaborat
en central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques
amb una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany
màxim del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició
tipus iv, fluidesa de 600 a 700 mm, segons normes nte-csz ,
ehe-08 i cte-se-c, ref. h30/iv de la sèrie agilia de lafarge

E459SB45 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,48818/R 25,470000,294A0122000 =xOficial 1a paletaH
25,02528/R 21,280001,176A0140000 =xManobreH

Subtotal... 32,51346 32,51346
Materials:

103,03020101,010001,020H30IXZ45 =xFormigó autocompactant per a elements horitzontals elaborat
en central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques
amb una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany
màxim del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició
tipus iia, classe específica d'exposició e, fluidesa de 600 a
700 mm, segons normes nte-csz , ehe-08 i cte-se-c, ref.
h30/iia+e de la sèrie agilia de lafarge

m3

Subtotal... 103,03020 103,03020

0,812842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 136,35650
0,00%DESPESES INDIRECTES

136,35650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,46Kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats ap500 s d'acer en barres corrugades b500s
de límit elàstic >= 500 n/mm2

E4B93000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25470/R 25,470000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,22610/R 22,610000,010A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,48080 0,48080
Materials:

0,012401,240000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
0,958950,958951,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2
Kg

Subtotal... 0,97135 0,97135

0,007211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,45936
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,45936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90M2 Armadura per a sostres amb elements resistents ap500 t
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
30x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

E4B9DC88 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56034/R 25,470000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,49742/R 22,610000,022A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 1,05776 1,05776
Materials:

0,022321,240000,018B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
1,800001,500001,200B0B341C4 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 30x15

cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080
M2

Subtotal... 1,82232 1,82232

0,015871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,89595
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,89595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,96M2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat i prelacat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

E4LM1B20 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05640/R 25,470000,120A0127000 =xOficial 1a col·locadorH
5,42640/R 22,610000,240A0137000 =xAjudant col·locadorH

Subtotal... 8,48280 8,48280
Materials:

37,3524036,620001,020B4LM1B20 =xPerfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1
mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm
d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment
d'inèrcia de 70 a 80 cm4

M2

Subtotal... 37,35240 37,35240

0,127241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,96244
0,00%DESPESES INDIRECTES

45,96244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,10M Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

K89F5BJB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,45725/R 25,470000,175A012D000 =xOficial 1a pintorH
0,45220/R 22,610000,020A013D000 =xAjudant pintorH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 4,90945 4,90945

Materials:
0,4822611,820000,0408B89ZB000 =xEsmalt sintèticKg
0,6385212,520000,051B8ZAA000 =xImprimació antioxidantKg

Subtotal... 1,12078 1,12078

0,073641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,10387
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,10387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,41M Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m,
col·locat ancorat a l'obra

KB14C32E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54700/R 25,470000,100A0122000 =xOficial 1a paletaH
2,12800/R 21,280000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,67500 4,67500
Materials:

0,5473837,750000,0145B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

11,0700011,070001,000BB14C320 =xPassamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m

M

Subtotal... 11,61738 11,61738

0,116882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,40926
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,40926COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €192,94M3 Fonament de formigó armat ha-30/b/20/iiib abocat amb
bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en
barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

13515H51 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

119,01076119,010761,000E31525H4 =xFormigó per a rases i pous de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

M3

52,159201,3039840,000E31B3000 =xArmadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

21,7727121,772711,000E31DC100 =xEncofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

M2

Subtotal... 192,94267 192,94267

COST DIRECTE 192,94267
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
192,94267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,24M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a
lloses de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba,
armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments
ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic
>= 500 n/mm2

135C76G0 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

110,24878110,248781,000E3C517H4 =xFormigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

M3

80,992201,3498760,000E3CB3000 =xArmadura per a lloses de fonaments ap500 s d'acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

Subtotal... 191,24098 191,24098

COST DIRECTE 191,24098
0,00%DESPESES INDIRECTES

191,24098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,91M2 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes
col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de gruix 1 mm, de
200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de 2,8 m, amb
una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en
barres corrugades, armadura ap500 t en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia de
0,087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements
resistents industrialitzats, formigó autocompactant per a
elements horitzontals elaborat en central amb 2 h de
manteniment de propietats reològiques amb una resistència
a compressió de 30 n/mm2, un tamany màxim del granulat
de 12 mm per a una classe d'exposició tipus iv, fluidesa de
600 a 700 mm, segons normes nte-csz , ehe-08 i cte-se-c,
ref. h30/iv de la sèrie agilia de lafarge, o equivalent, acabat
com a paviment, colorejat, abocat amb bomba.

14LMSB45 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,86302136,356500,087E459SB45 =xFormigó autocompactant per a elements horitzontals elaborat
en central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques
amb una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany
màxim del granulat de 12 mm per a una classe d'exposició
tipus iv, fluidesa de 600 a 700 mm, segons normes nte-csz ,
ehe-08 i cte-se-c, ref. h30/iv de la sèrie agilia de lafarge

M3

2,189041,459361,500E4B93000 =xArmadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2

Kg

2,895952,895951,000E4B9DC88 =xArmadura per a sostres amb elements resistents ap500 t
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
30x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

M2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,9624445,962441,000E4LM1B20 =xMuntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer

galvanitzat i prelacat d'1 mm de gruix, de 200 - 210 mm de
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12
kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4

M2

Subtotal... 62,91045 62,91045

COST DIRECTE 62,91045
0,00%DESPESES INDIRECTES

62,91045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,51M Passamà de tub rodó de d 30 a 50 mm col·locat amb suports
de perfil d'acer de d 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb
morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra
amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'esmalt sintètic

4B14C32E Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

6,103876,103871,000K89F5BJB =xPintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

M

16,4092616,409261,000KB14C32E =xPassamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i
suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m,
col·locat ancorat a l'obra

M

Subtotal... 22,51313 22,51313

COST DIRECTE 22,51313
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,51313COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,57M3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió

E2213422 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,56668/R 93,860000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tH

Subtotal... 3,56668 3,56668

COST DIRECTE 3,56668
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,56668COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,98m3 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en
excavació de fondària fins a 6 m, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

E2219451 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,97975/R 56,950000,105C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 5,97975 5,97975

COST DIRECTE 5,97975
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,97975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,07M3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió baixa (5 a 25 mpa), executada per tall de dames
d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m,
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió

E221SX10 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,97056/R 106,880000,112C1102341 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t,
amb martell trencador

H

5,10432/R 98,160000,052C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tH

Subtotal... 17,07488 17,07488

COST DIRECTE 17,07488
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,07488COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,14M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

E222142A Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

8,14385/R 56,950000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 8,14385 8,14385

COST DIRECTE 8,14385
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,14385COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,19M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió baixa (< 25 mpa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió

E222172A Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

16,43616/R 79,020000,208C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

H

5,75195/R 56,950000,101C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 22,18811 22,18811

COST DIRECTE 22,18811
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,18811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,68m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica
sobre camió

E222192A Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

40,93236/R 79,020000,518C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

H

5,75195/R 56,950000,101C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 46,68431 46,68431

COST DIRECTE 46,68431
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,68431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,11M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

E222B432 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,11200/R 56,950000,160C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 9,11200 9,11200

COST DIRECTE 9,11200
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,11200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,22m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

E222B632 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,21915/R 56,950000,197C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 11,21915 11,21915

COST DIRECTE 11,21915
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,21915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,12M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25
mpa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador
i amb les terres deixades a la vora

E222B834 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

27,10386/R 79,020000,343C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

H

3,01835/R 56,950000,053C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 30,12221 30,12221

COST DIRECTE 30,12221
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,12221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,55m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a
50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i amb les terres deixades a la vora

E222B836 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

41,88060/R 79,020000,530C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell
trencador

H

4,66990/R 56,950000,082C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 46,55050 46,55050

COST DIRECTE 46,55050
0,00%DESPESES INDIRECTES

46,55050COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,48M3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del pm

E225277F Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42560/R 21,280000,020A0140000 =xManobreH
11,01000/R 22,020000,500A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 11,43560 11,43560
Maquinària:

0,80544/R 50,340000,016C1316100 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 tH
4,07000/R 8,140000,500C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x30 cmH

Subtotal... 4,87544 4,87544

0,171531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,48257
0,00%DESPESES INDIRECTES

16,48257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,38M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

E2R35069 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,37950/R 42,530000,150C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 6,37950 6,37950

COST DIRECTE 6,37950
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,37950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,56m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

E31521H1 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,32000/R 21,280000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,32000 5,32000
Materials:

73,1610066,510001,100B064300B =xFormigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

Subtotal... 73,16100 73,16100
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0,079801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,56080
0,00%DESPESES INDIRECTES

78,56080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,13M3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a
màxim, ha-30/b/20/iv de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

E3252QH4 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,83384/R 25,470000,072A0122000 =xOficial 1a paletaH
6,12864/R 21,280000,288A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,96248 7,96248
Maquinària:

21,42480/R 178,540000,120C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 21,42480 21,42480
Materials:

91,5390087,180001,050B065EV0B =xFormigó ha-30/b/20/iv de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iv

M3

Subtotal... 91,53900 91,53900

0,199062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,12534
0,00%DESPESES INDIRECTES

121,12534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,50Kg Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària
màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

E32B300Q Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25470/R 25,470000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,27132/R 22,610000,012A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,52602 0,52602
Materials:

0,007561,240000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
0,958950,958951,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2
Kg

Subtotal... 0,96651 0,96651

0,007891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,50042
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,50042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,23M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

E32D1103 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18800/R 25,470000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorH
10,17450/R 22,610000,450A0133000 =xAjudant encofradorH

Subtotal... 20,36250 20,36250
Materials:

0,131921,310000,1007B0A31000 =xClau acerKg
0,734660,490001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,098489,750000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosCu
1,582021,410001,122B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosM2
0,240003,000000,080B0DZA000 =xDesencofrantL
0,570000,570001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
U

Subtotal... 3,35708 3,35708

0,509062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,22864
0,00%DESPESES INDIRECTES

24,22864COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,97M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

E32D1A03 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13160/R 25,470000,280A0123000 =xOficial 1a encofradorH
7,12215/R 22,610000,315A0133000 =xAjudant encofradorH

Subtotal... 14,25375 14,25375
Materials:

0,131921,310000,1007B0A31000 =xClau acerKg
0,734660,490001,4993B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosM
0,098489,750000,0101B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosCu
1,582021,410001,122B0D81680 =xPlafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usosM2
0,240003,000000,080B0DZA000 =xDesencofrantL
0,570000,570001,000B0DZP600 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
U

Subtotal... 3,35708 3,35708
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,356342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,96717
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,96717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,19M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

E3Z112P1 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91025/R 25,470000,075A0122000 =xOficial 1a paletaH
3,19200/R 21,280000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,10225 5,10225
Materials:

7,0108566,770000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, hl-150/p/20

M3

Subtotal... 7,01085 7,01085

0,076531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,18963
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,18963COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4415125 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38835/R 25,890000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorH
0,34050/R 22,700000,015A0135000 =xAjudant soldadorH

Subtotal... 0,72885 0,72885
Maquinària:

0,05325/R 3,550000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,05325 0,05325
Materials:

1,140001,140001,000B44Z502A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,14000 1,14000

0,018222,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94032
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,94032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

E4415315 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38835/R 25,890000,015A0125000 =xOficial 1a soldadorH
0,34050/R 22,700000,015A0135000 =xAjudant soldadorH

Subtotal... 0,72885 0,72885
Maquinària:

0,05325/R 3,550000,015C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,05325 0,05325
Materials:

1,140001,140001,000B44Z50AA =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb,
hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,14000 1,14000

0,018222,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94032
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94032COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,91Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

E4435125 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46602/R 25,890000,018A0125000 =xOficial 1a soldadorH
0,22700/R 22,700000,010A0135000 =xAjudant soldadorH

Subtotal... 0,69302 0,69302
Maquinària:

0,06390/R 3,550000,018C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,06390 0,06390
Materials:

1,140001,140001,000B44Z502A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,14000 1,14000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,017332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,91425
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,91425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,04M Coronament de mur amb perfil d'acer laminat, tipus upn-160,
compost per acer s275jr segons une-en 10025-2, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols.

E443SB09 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81425/R 25,890000,2632A0125000 =xOficial 1a soldadorH
3,41408/R 22,700000,1504A0135000 =xAjudant soldadorH

Subtotal... 10,22833 10,22833
Maquinària:

0,93436/R 3,550000,2632C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,93436 0,93436
Materials:

21,620001,1500018,800B44Z5015 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 21,62000 21,62000

0,255712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,03840
0,00%DESPESES INDIRECTES

33,03840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,00Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

E44Z5A25 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29450/R 25,890000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorH
1,13500/R 22,700000,050A0135000 =xAjudant soldadorH

Subtotal... 2,42950 2,42950
Maquinària:

0,17750/R 3,550000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,17750 0,17750
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,360001,360001,000B44Z5A2A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,

per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,36000 1,36000

0,036441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,00344
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,00344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,74Kg Remats d'acer - acer s275jr segons une-en 10025-2, en
perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a formació de remats verticals
i/o horitzontals de revestiments, col·locat a l'obra amb
soldadura, a més de 3,00 m d'alçària.

E44ZSB13 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16505/R 25,890000,045A0125000 =xOficial 1a soldadorH
1,02150/R 22,700000,045A0135000 =xAjudant soldadorH

Subtotal... 2,18655 2,18655
Maquinària:

0,15975/R 3,550000,045C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,15975 0,15975
Materials:

1,360001,360001,000B44Z5A2A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 1,36000 1,36000

0,032801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,73910
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,73910COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €548,77U Marquesina 1 - formació de marquesina per a protecció de
portes d'accés a l'ascensor, de dimensions globals en planta
de 248 x 56 cm, composta per un perfil laminat en calent,
tipus upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2,
perimetral, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat a l'esmalt sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura.
relliga inferior, composta per entramat d'acer galvanitzat, de
30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, fixada
mecànicament a perfil d'acer perimetral i registrable. coberta
superior a base de xapa plegada d'acer corten, de 1,2 mm de
gruix, fixada mecànicament sobre subestructura de suport,
amb 3 plecs, formant goteró perimetral. inclou tots els
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. inclou treballs complementaris de
segellat. marquesina preparada per a allotjar lluminària
interior.

E44ZSB14 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,67000/R 25,890003,000A0125000 =xOficial 1a soldadorH
38,20500/R 25,470001,500A012D000 =xOficial 1a pintorH
68,10000/R 22,700003,000A0135000 =xAjudant soldadorH
33,91500/R 22,610001,500A013D000 =xAjudant pintorH

Subtotal... 217,89000 217,89000
Maquinària:

8,87500/R 3,550002,500C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 8,87500 8,87500
Materials:

66,4620062,700001,060B0B51320 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm

M2

144,2750099,500001,450B0CJSB14 =xPlanxa d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, amb 3 plecs.M2
101,320001,3600074,500B44Z5A2A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,

per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

3,5460011,820000,300B89ZB000 =xEsmalt sintèticKg
3,1300012,520000,250B8ZAA000 =xImprimació antioxidantKg

Subtotal... 318,73300 318,73300

3,268351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 548,76635
0,00%DESPESES INDIRECTES

548,76635COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €656,90U Marquesina 2 - formació de marquesina per a protecció de
porta d'accés inferior a l'ascensor 1, de dimensions globals
en planta de 295 x 56 cm, composta per un perfil laminat en
calent, tipus upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2,
perimetral, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat a l'esmalt sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura.
relliga inferior, composta per entramat d'acer galvanitzat, de
30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, fixada
mecànicament a perfil d'acer perimetral i registrable. coberta
superior a base de xapa plegada d'acer corten, de 1,2 mm de
gruix, fixada mecànicament sobre subestructura de suport,
amb 3 plecs, formant goteró perimetral. inclou tots els
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. inclou treballs complementaris de
segellat. marquesina preparada per a allotjar lluminària
interior.

E44ZSB15 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

89,86419/R 25,890003,471A0125000 =xOficial 1a soldadorH
40,75200/R 25,470001,600A012D000 =xOficial 1a pintorH
79,45000/R 22,700003,500A0135000 =xAjudant soldadorH
36,17600/R 22,610001,600A013D000 =xAjudant pintorH

Subtotal... 246,24219 246,24219
Maquinària:

9,58500/R 3,550002,700C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 9,58500 9,58500
Materials:

94,0500062,700001,500B0B51320 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm

M2

170,1450099,500001,710B0CJSB14 =xPlanxa d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, amb 3 plecs.M2
122,264001,3600089,900B44Z5A2A =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,

per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

Kg

5,9100011,820000,500B89ZB000 =xEsmalt sintèticKg
5,0080012,520000,400B8ZAA000 =xImprimació antioxidantKg

Subtotal... 397,37700 397,37700

3,693631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 656,89782
0,00%DESPESES INDIRECTES

656,89782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,34M3 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iiia, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

E4511AH4 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54700/R 25,470000,100A0122000 =xOficial 1a paletaH
8,51200/R 21,280000,400A0140000 =xManobreH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 11,05900 11,05900

Maquinària:
26,78100/R 178,540000,150C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarH

Subtotal... 26,78100 26,78100
Materials:

87,2235083,070001,050B065EH0B =xFormigó ha-30/b/20/iiia de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició iiia

M3

Subtotal... 87,22350 87,22350

0,276482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,33998
0,00%DESPESES INDIRECTES

125,33998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31Kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades
b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17829/R 25,470000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,15827/R 22,610000,007A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 0,33656 0,33656
Materials:

0,006201,240000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
0,958950,958951,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2
Kg

Subtotal... 0,96515 0,96515

0,005051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,30676
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,30676COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,13M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 3 m

E4D11123 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18800/R 25,470000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorH
11,30500/R 22,610000,500A0133000 =xAjudant encofradorH

Subtotal... 21,49300 21,49300
Materials:

0,107259,750000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosCu
3,444002,870001,200B0D81250 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usosM2
0,300003,000000,100B0DZA000 =xDesencofrantL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,250000,250001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x50 cm
U

Subtotal... 4,10125 4,10125

0,537332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,13158
0,00%DESPESES INDIRECTES

26,13158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,14M Banc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a
6 m de llargària, armat interiorment amb malla de barres
d'acer inoxidable de 6 mm de diàmetre i 10x10 cm,
col·locada recolzada sobre bancada d'obra. Inclou
tractament hidrofugant de la superfície de formigó.

E4PRSB40 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18800/R 25,470000,400A0122000 =xOficial 1a paletaH
8,51200/R 21,280000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,70000 18,70000
Maquinària:

11,15800/R 55,790000,200C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 tH

Subtotal... 11,15800 11,15800
Materials:

46,0000046,000001,000B4PRSB40 =xBanc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a
6 m de llargària.

M

Subtotal... 46,00000 46,00000

0,280501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,13850
0,00%DESPESES INDIRECTES

76,13850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,08U Pern de connexió tipus nelson de diàmetre 3/4´´ polzades,
soldat a la xapa col·laborant

E4ZW1J60 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,27350/R 25,470000,050A0121000 =xOficial 1aH

Subtotal... 1,27350 1,27350
Maquinària:

1,00050/R 20,010000,050C200P100 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector
tipus nelson per a xapa col·laborant

H

Subtotal... 1,00050 1,00050
Materials:

0,790000,790001,000B0AA0A05 =xPern de connexió tipus nelson de 3/4´´ de diàmetre, per a
planxes col·laborants

U

Subtotal... 0,79000 0,79000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,019101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,08310
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,08310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €295,80U Coberta ascensors - formació de coberta amb planxa d'acer
galvanitzada i lacada, acabat llis de color especial a escollir
per la df, treballada a taller, per a col·locació a obra a mida,
de dimensions aproximades globals en planta de 210 x 210
cm, a quatre aigües, amb un plec perimetral formant faldó de
40 mm d'alçada. col·locada fixada mecànicament a
subestructura tubular de suport i formació de pendents.
inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a
deixar la partida d'obra totalment enllestida. inclou qualsevol
treball de segellat o remat complementari. tot segons plànols
de detall.

E545SB17 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91450/R 25,470000,350A0127000 =xOficial 1a col·locadorH
7,91350/R 22,610000,350A0137000 =xAjudant col·locadorH

Subtotal... 16,82800 16,82800
Materials:

2,720000,1700016,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderaU
276,00000276,000001,000B0CHSB17 =xCoberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada, acabat llis de

color especial a escollir per la df, treballada a taller, per a
col·locació a obra a mida, de dimensions aproximades
globals en planta de 210 x 210 cm, a quatre aigües, amb un
plec perimetral formant faldó de 40 mm d'alçada. inclou
subestructura tubular de suport, fixació i formació de
pendents.

U

Subtotal... 278,72000 278,72000

0,252421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 295,80042
0,00%DESPESES INDIRECTES

295,80042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,14M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer
amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
s355j2wp segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària com a
màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de
gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de
suport a base de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus
omega de 40x2mm, col·locats amb fixacions mecàniques
sobre base de suport de formigó, obra ceràmica o acer.
inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així
com resta de materials i treballs auxiliars per a deixar la
partida d'obra totalment enllestida.

E83QSB08 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

10,52800/R 26,320000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorH
9,04400/R 22,610000,400A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 19,57200 19,57200
Materials:

1,020000,170006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderaU
1,105000,170006,500B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visU

35,0880034,400001,020B0CHSB08 =xSafates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm
de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat
llis.

M2

12,060001,340009,000B44ZB052 =xAcer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega,
tallat a mida i galvanitzat

Kg

Subtotal... 49,27300 49,27300

0,293581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,13858
0,00%DESPESES INDIRECTES

69,13858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,18M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer
amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
s355j2wp segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària
com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5
mm de gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de
suport a base de perfils conformats d'acer galvanitzat,
rectangulars, de 40x60x4mm, soldats a estructura d'acer.
inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així
com resta de materials i treballs auxiliars per a deixar la
partida d'obra totalment enllestida.

E83QSB11 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05440/R 26,320000,420A012M000 =xOficial 1a muntadorH
9,49620/R 22,610000,420A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 20,55060 20,55060
Materials:

1,020000,170006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderaU
1,105000,170006,500B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visU

35,0880034,400001,020B0CHSB08 =xSafates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm
de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat
llis.

M2

21,105001,3400015,750B44ZB052 =xAcer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega,
tallat a mida i galvanitzat

Kg

Subtotal... 58,31800 58,31800
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,308261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,17686
0,00%DESPESES INDIRECTES

79,17686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,77M2 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer
amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten)
s355j2wp segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària
com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5
mm de gruix, amd 2 plecs, acabat microperforat, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou
subestructura de suport a base de perfils conformats d'acer
galvanitzat, rectangulars, de 40x60x4mm, soldats sobre
estructura d'acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis
de direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars per
a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

E83QSB12 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,31760/R 26,320000,430A012M000 =xOficial 1a muntadorH
9,72230/R 22,610000,430A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 21,03990 21,03990
Materials:

1,020000,170006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderaU
1,105000,170006,500B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visU

45,1860044,300001,020B0CHSB12 =xSafates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada
a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm
de desenvolupament i 1 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat
microperforat.

M2

21,105001,3400015,750B44ZB052 =xAcer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega,
tallat a mida i galvanitzat

Kg

Subtotal... 68,41600 68,41600

0,315601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 89,77150
0,00%DESPESES INDIRECTES

89,77150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,80m2 Revestiment horitzontal inferior per a passera núm. 1, a base
de xapa cega d'acer corten, de 3 mm de gruix, col·locada de
forma contínua a tota la superfície inferior de la passera,
soldada a elements estructurals. Inclou part proporcional de
tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la
partida d'obra totalment enllestida.

E84DRB01 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26400/R 26,320000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorH
4,52200/R 22,610000,200A013M000 =xAjudant muntadorH
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 9,78600 9,78600

Materials:
54,871502,3300023,550B44ZS04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica

(corten) s355j0wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

Kg

Subtotal... 54,87150 54,87150

0,146791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,80429
0,00%DESPESES INDIRECTES

64,80429COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,80M2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E8940BJ0 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,12130/R 25,470000,790A012D000 =xOficial 1a pintorH
1,78619/R 22,610000,079A013D000 =xAjudant pintorH

Subtotal... 21,90749 21,90749
Materials:

3,0141011,820000,255B89ZB000 =xEsmalt sintèticKg
2,5540812,520000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantKg

Subtotal... 5,56818 5,56818

0,328611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,80428
0,00%DESPESES INDIRECTES

27,80428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,80m2 Envernissat d'element d'acer corten, al vernís de poliuretà,
acabat a dos components, tipus Novodur Laca Satinada, o
equivalent, amb la superfície mat

E8A8RB03 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,64100/R 25,470000,300A012D000 =xOficial 1a pintorH
0,67830/R 22,610000,030A013D000 =xAjudant pintorH

Subtotal... 8,31930 8,31930
Materials:

3,3544011,980000,280B8AZRB03 =xVernís de poliuretà, acabat a dos components, tipus Novodur
Laca Satinada, o equivalent, amb la superfície mat

kg

Subtotal... 3,35440 3,35440

0,124791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,79849
0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,79849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,60m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector
hidròfug

E8B11A05 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,58460/R 25,470000,180A012D000 =xOficial 1a pintorH
0,40698/R 22,610000,018A013D000 =xAjudant pintorH

Subtotal... 4,99158 4,99158
Materials:

1,532556,010000,255B8B15000 =xProtector hidròfugkg

Subtotal... 1,53255 1,53255

0,074871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,59900
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,59900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,87m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per
a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica
de resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres
capes

E8B271E3 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82050/R 25,470000,150A012D000 =xOficial 1a pintorH
0,33915/R 22,610000,015A013D000 =xAjudant pintorH

Subtotal... 4,15965 4,15965
Materials:

2,646003,780000,700B8B471E0 =xPintura per a la protecció de superfícies de formigó,
tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent,
per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

kg

Subtotal... 2,64600 2,64600

0,062391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,86804
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,86804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,07M Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1
mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions
mecàniques

E8J9SA3J Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,36750/R 25,470000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorH
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2,82625/R 22,610000,125A0137000 =xAjudant col·locadorH

Subtotal... 9,19375 9,19375
Materials:

1,020000,170006,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderaU
4,723114,410001,071B0CHSA3J =xRemat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1

mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb
4 plecs, per a coronament

M

Subtotal... 5,74311 5,74311

0,137911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,07477
0,00%DESPESES INDIRECTES

15,07477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,59M2 Ratllat manual de paviments de formigóE9GZ2000 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
2,54700/R 25,470000,100A0122000 =xOficial 1a paletaH

Subtotal... 2,54700 2,54700

0,038211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,58521
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,58521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.056,49U Sortida emergència asc_1:
formació de conjunt de passera volada per a sortida
d'emergència d'ascensor 1, composta per paviment
d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm,
col·locat sobre subestructura de perfils d'acer laminat en
calent, tipus t-40, soldats a perfil perimetral d'acer laminat en
calent, tipus upn-160. inclou formació de tram d'escala
d'emergència, composta per estructura lateral de perfil d'acer
laminat tipus upn-160, formació de 6 graons de 29 x 80 cm,
d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, recolzats sobre perfils d'acer
laminat tipus lpn-40.4, soldats a estructura principal d'escala.
inclou ancoratge d'estructura d'escala a fonament de formigó
armat. inclou pintat del conjunt estructural amb una capa de
pintura antioxidant i dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic,
color a escollir per la df. inclou tots els materials i treballs
auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment
enllestida.

E9S1SB18 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,67000/R 25,890003,000A0125000 =xOficial 1a soldadorH
51,76000/R 25,880002,000A012F000 =xOficial 1a manyàH
68,10000/R 22,700003,000A0135000 =xAjudant soldadorH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
45,40000/R 22,700002,000A013F000 =xAjudant manyàH

Subtotal... 242,93000 242,93000
Maquinària:

8,87500/R 3,550002,500C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 8,87500 8,87500
Materials:

220,7040062,700003,520B0B51320 =xEntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm

M2

328,704501,15000285,830B44Z5015 =xAcer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

Kg

Subtotal... 549,40850 549,40850
Partides d'obra:

251,6287327,804289,050E8940BJ0 =xPintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

M2

Subtotal... 251,62873 251,62873

3,643951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.056,48618
0,00%DESPESES INDIRECTES

1.056,48618COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,10M Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

E9VZ1211 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,22560/R 25,470000,480A0122000 =xOficial 1a paletaH
10,21440/R 21,280000,480A0140000 =xManobreH

Subtotal... 22,44000 22,44000
Materials:

0,130000,130001,000B05B1001 =xCiment ràpid cnr4 en sacsKg
1,8049566,850000,027B064100C =xFormigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

0,393001,310000,300B0A31000 =xClau acerKg

Subtotal... 2,32795 2,32795

0,336601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,10455
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,10455COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €28,23M Formació de banc, per a revestir, de 45 cm d'alçària útil, amb
totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt
1:2:10.

E9WZSB10 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,28200/R 25,470000,600A0122000 =xOficial 1a paletaH
6,38400/R 21,280000,300A0140000 =xManobreH

Subtotal... 21,66600 21,66600
Materials:

3,400000,1700020,000B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la
norma une-en 771-1

U

2,83499176,086310,0161D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 6,23499 6,23499

0,324991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,22598
0,00%DESPESES INDIRECTES

28,22598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,01U Reixa de ventilació de recinte d'ascensor, composta per
perfils horitzontals de secció en ´´z´´, d'acer galvanitzat, de
14 cm de desenvolupament, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a
estructura base de perfils d'acer, per a un buit d'obra
aproximat de 190x86 cm. inclou formació d'escopidor inferior
de 30 cm de desenvolupament i secció en ´´z´´. inclou tots
els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la
partida d'obra totalment enllestida. inclou qualsevol treball
auxiliar de segellat o remat. tot segons plànols de detall.

EB32SB16 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,12300/R 25,890000,700A0125000 =xOficial 1a soldadorH
15,89000/R 22,700000,700A0135000 =xAjudant soldadorH

Subtotal... 34,01300 34,01300
Materials:

140,00000140,000001,000BB32SB16 =xReixa de ventilació composta per perfils horitzontals de
secció en ´´z´´, d'acer galvanitzat, de 14 cm de
desenvolupament, amb marc de passamà d'acer i platines
portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a estructura
base de perfils d'acer, per a un buit d'obra aproximat de
190x86 cm. inclou formació d'escopidor inferior de 30 cm de
desenvolupament i secció en ´´z´´.

U

Subtotal... 140,00000 140,00000

COST DIRECTE 174,01300
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
174,01300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,56m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, fixada mecànicament a estructura metàl·lica.

EB32SX02 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89570/R 25,470000,310A0122000 =xOficial 1a paletaH
5,32000/R 21,280000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 13,21570 13,21570
Materials:

78,1500078,150001,000BB32U001 =xReixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

m2

Subtotal... 78,15000 78,15000

0,198241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,56394
0,00%DESPESES INDIRECTES

91,56394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,80M2 Subministrament i muntatge de tancament de vidre pla amb
perfils en ´´u´´, tipus u-glass o equivalent, de vidre imprès
translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262 mm
d'amplada, 41 mm d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor,
col·locats en greca per a paret de tancament simple. inclou
part proporcional de perfileria perimetral d'alumini lacat
(inferior, superior i vertical), tapajuntes amb perfileria de
tancament als costats verticals i horitzontals, bandes de
recolzament de poliestirè, cunyes, separadors, tacs de
fixació de poliestirè i segellat elàstic. inclou tots els materias i
treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra
totalment enllestida.

EC15SB01 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,32500/R 24,750000,700A012E000 =xOficial 1a vidrierH
15,69400/R 22,420000,700A013E000 =xAjudant vidrierH

Subtotal... 33,01900 33,01900
Materials:

52,2852051,260001,020BC15SB01 =xVidre imprès translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262
mm d'amplada, 41 mm d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor,
col·locats en greca per a paret de tancament simple. inclou
part proporcional de perfileria perimetral d'alumini lacat
(inferior, superior i vertical), tapajuntes amb perfileria de
tancament als costats verticals i horitzontals, bandes de
recolzament de poliestirè, cunyes, separadors, tacs de fixació
de poliestirè i segellat elàstic.

M2

Subtotal... 52,28520 52,28520
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,495291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,79949
0,00%DESPESES INDIRECTES

85,79949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,28U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de
mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

ED351430 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,60340/R 25,470000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
7,02240/R 21,280000,330A0140000 =xManobreH

Subtotal... 12,62580 12,62580
Maquinària:

11,77000/R 53,500000,220C1503500 =xCamió grua de 5 tH

Subtotal... 11,77000 11,77000
Materials:

34,6900034,690001,000BD351430 =xPericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45
cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres
premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa
de formigó prefabricat

U

Subtotal... 34,69000 34,69000

0,189391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,27519
0,00%DESPESES INDIRECTES

59,27519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,68U Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de
troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat

ED353U52 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54700/R 25,470000,100A0122000 =xOficial 1a paletaH
2,12800/R 21,280000,100A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,67500 4,67500
Materials:

31,0000031,000001,000BD353U52 =xPericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de
troquelats per a pas d'installacions, amb marc i tapa

U

Subtotal... 31,00000 31,00000

COST DIRECTE 35,67500
0,00%DESPESES INDIRECTES

35,67500COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €76,52M Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
150 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250, segons norma une-en
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm
de gruix

ED5H8588 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13160/R 25,470000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
8,93760/R 21,280000,420A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,06920 16,06920
Materials:

8,1208766,510000,1221B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

52,0905049,610001,050BD5H8588 =xCanal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
150 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe c250 segons norma une-en
1433, fixada amb tanca a la canal

M

Subtotal... 60,21137 60,21137

0,241041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,52161
0,00%DESPESES INDIRECTES

76,52161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,68M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4kn/m2)
de rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó
de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FT350 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,83930/R 25,470000,190A0122000 =xOficial 1a paletaH
5,09400/R 25,470000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorH
4,52200/R 22,610000,200A0137000 =xAjudant col·locadorH
4,04320/R 21,280000,190A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,49850 18,49850
Materials:

3,4353920,090000,171B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmT
6,9170466,510000,104B064300B =xFormigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

7,562506,050001,250BD7FT350 =xTub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense
pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular,
segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica

M

5,7288017,360000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de pvc de d=160 mmU
0,260000,260001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de pvc de d=160 mmU
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 23,90373 23,90373

0,277481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,67971
0,00%DESPESES INDIRECTES

42,67971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,67M Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura
longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix
de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

EF42147A Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,84240/R 26,320000,070A012M000 =xOficial 1a muntadorH
1,58270/R 22,610000,070A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 3,42510 3,42510
Materials:

0,140000,350000,400B0A7A400 =xAbraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 18 mm de
diàmetre interior

U

2,182802,140001,020BF421470 =xTub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura
longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i de 0,7 mm de
gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

M

0,868505,790000,150BFW41810 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 18 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

U

Subtotal... 3,19130 3,19130

0,051381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,66778
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,66778COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,14M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix
de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb
grau de dificultat baix i col·locat superficialment

EF4227AA Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,36880/R 26,320000,090A012M000 =xOficial 1a muntadorH
2,03490/R 22,610000,090A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 4,40370 4,40370
Materials:

0,372001,240000,300B0A7A700 =xAbraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de
diàmetre interior

U

5,232605,130001,020BF4227A0 =xTub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix
de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

M

2,0625013,750000,150BFW41E10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

U



Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 7,66710 7,66710

0,066061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,13686
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,13686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,04M Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de
gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

EF422BEA Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52720/R 26,320000,210A012M000 =xOficial 1a muntadorH
4,74810/R 22,610000,210A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 10,27530 10,27530
Materials:

0,867002,890000,300B0A7BB00 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de
diàmetre interior

U

16,0140015,700001,020BF422BE0 =xTub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura
longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312

M

15,72600104,840000,150BFW41J10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

U

Subtotal... 32,60700 32,60700

0,154131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,03643
0,00%DESPESES INDIRECTES

43,03643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,83m Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG22KB11 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,42112/R 26,320000,016A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,45140/R 22,570000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 0,87252 0,87252
Materials:

1,948201,910001,020BG22KB10 =xTub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 1,94820 1,94820
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,013091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,83381
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,83381COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,08M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
4000 n, amb unió roscada i muntat superficialment

EG23RB15 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44760/R 26,320000,055A012H000 =xOficial 1a electricistaH
1,12850/R 22,570000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,57610 2,57610
Materials:

7,191007,050001,020BG23RB10 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de
4000 n, per a roscar

M

0,270000,270001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerU

Subtotal... 7,46100 7,46100

0,038641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,07574
0,00%DESPESES INDIRECTES

10,07574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,59M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380907 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26400/R 26,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistaH
4,51400/R 22,570000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,77800 9,77800
Materials:

1,499401,470001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2M
0,170000,170001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de

coure nus
U

Subtotal... 1,66940 1,66940

0,146671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,59407
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,59407COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,14M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

EG380A02 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94800/R 26,320000,150A012H000 =xOficial 1a electricistaH
4,51400/R 22,570000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 8,46200 8,46200
Materials:

2,152202,110001,020BG380A00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2M
0,400000,400001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure nusU

Subtotal... 2,55220 2,55220

0,126931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,14113
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,14113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,54m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

EG380A07 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26400/R 26,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistaH
6,77100/R 22,570000,300A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 12,03500 12,03500
Materials:

2,152202,110001,020BG380A00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2M
0,170000,170001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de

coure nus
U

Subtotal... 2,32220 2,32220

0,180531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,53773
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,53773COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €627,04U Equip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb
comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
com1 (rs-232, rs-484, ethernet), per a mesura directa,
col·locat en cpm

EG51UD01 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,32000/R 26,320001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
22,57000/R 22,570001,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 48,89000 48,89000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
551,76000551,760001,000BG51UD01 =xEquip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb

comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants,
precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
com1 (rs-232, rs-484, ethernet), per a mesura directa

U

25,6600025,660001,000BGW1N000 =xPart proporcional d'accessoris per a centralització de
comptadors

U

Subtotal... 577,42000 577,42000

0,733351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 627,04335
0,00%DESPESES INDIRECTES

627,04335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,50U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,3 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

EGD2121D Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36912/R 26,320000,166A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,74662/R 22,570000,166A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 8,11574 8,11574
Materials:

68,5700068,570001,000BGD21210 =xPlaca de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,3 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

U

4,690004,690001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

U

Subtotal... 73,26000 73,26000

0,121741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,49748
0,00%DESPESES INDIRECTES

81,49748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,34u Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

EGD2131D Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36912/R 26,320000,166A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,74662/R 22,570000,166A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 8,11574 8,11574
Materials:

152,41000152,410001,000BGD21310 =xPlaca de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,45 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

u

4,690004,690001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

U

Subtotal... 157,10000 157,10000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,121741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 165,33748
0,00%DESPESES INDIRECTES

165,33748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,84u Ànode de magnesi 66x520 mm terminals, muntat i amb totes
les connexions fetes

EGDP2201 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26400/R 26,320000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorH
4,52200/R 22,610000,200A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 9,78600 9,78600
Materials:

98,9100098,910001,000BGDP2200 =xÀnode de magnesi 66x520 mm terminalsu

Subtotal... 98,91000 98,91000

0,146791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,84279
0,00%DESPESES INDIRECTES

108,84279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.190,19u Subministrament i instal·lació de descarregador d'intèrvals,
model homologat per FGC, totalment instal·lat i connexionat
a via i a estructura metàl·lica, segons indicacions de FGC,
per a connexió de passera i ascensor, pròximes a la
catenària, per tal que en cas de derivació de la línia aèria i
contacte amb l'estructura metàl·lica, el descarregador faci de
conductor i la subestació talli la corrent evitant perill
d'electrocució. Inclou armari de protecció de poliester, amb
clau. Inclou tots els elements de clablejat, protecció,
connexió, regulació i control necessaris, així com resta de
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida i en funcionament. Inclou proves
finals. Subministrament i instal·lació a realitzar-se per
empresa homologada.

EGDPRB02 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,64000/R 25,880003,000A012F000 =xOficial 1a manyàH
131,60000/R 26,320005,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH

68,10000/R 22,700003,000A013F000 =xAjudant manyàH
112,85000/R 22,570005,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 390,19000 390,19000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.800,000002.800,000001,000BGDPRB02 =xDescarregador d'intèrvals, model homologat per FGC,

totalment instal·lat i connexionat a via i a estructura
metàl·lica, segons indicacions de FGC, per a connexió de
passera i ascensor, pròximes a la catenària, per tal que en
cas de derivació de la línia aèria i contacte amb l'estructura
metàl·lica, el descarregador faci de conductor i la subestació
talli la corrent evitant perill d'electrocució. Inclou armari de
protecció de poliester, amb clau. Inclou tots els elements de
clablejat, protecció, connexió, regulació i control necessaris.

u

Subtotal... 2.800,00000 2.800,00000

COST DIRECTE 3.190,19000
0,00%DESPESES INDIRECTES

3.190,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,90u Lluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana
d'acer corten, amb forma circular de 45 mm de diàmetre,
model XTREMA 45 de la casa LAMP, o equivalent. Cos
fabricat en acer inoxidable i difusor de metacrilat glassejat,
equipada amb un LED blanc càlid i òptica fixa Wide flood,
amb una IP67 i driver LED a 700mA.

EH6DSB60 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89600/R 26,320000,300A012H000 =xOficial 1a electricistaH
6,77100/R 22,570000,300A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 14,66700 14,66700
Materials:

10,4100010,410001,000BH6DSB60 =xLluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana
d'acer corten, amb forma circular de 45 mm de diàmetre,
model XTREMA 45 de la casa LAMP, o equivalent. Cos
fabricat en acer inoxidable i difusor de metacrilat glassejat,
equipada amb un LED blanc càlid i òptica fixa Wide flood,
amb una IP67 i driver LED a 700mA.

u

0,600000,600001,000BHW61000 =xPart proporcional d'accessoris de llums d'emergència i
senyalització

u

Subtotal... 11,01000 11,01000

0,220011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,89701
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,89701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,39U Llumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini
extruit, pintat ral. moldulat 1.2 m. 36 leds, 50 w
inclou equips

EHA1Z201 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63200/R 26,320000,100A012H000 =xOficial 1a electricistaH
2,25700/R 22,570000,100A013H000 =xAjudant electricistaH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 4,88900 4,88900

Materials:
121,00000121,000001,000BHA1Z201 =xLlumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini

extruit, pintat ral. moldulat 1.2 m. 36 leds, 50 w
inclou equips

U

1,500001,500001,000BHWA1000 =xPart proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb
tubs fluorescents

U

Subtotal... 122,50000 122,50000

COST DIRECTE 127,38900
0,00%DESPESES INDIRECTES

127,38900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,98Ml Llumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada
en perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada

EHA1Z801 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26400/R 26,320000,200A012H000 =xOficial 1a electricistaH
4,51400/R 22,570000,200A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 9,77800 9,77800
Materials:

11,2000011,200001,000BHA1Z801 =xLlumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada
en perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada

Ml

Subtotal... 11,20000 11,20000

COST DIRECTE 20,97800
0,00%DESPESES INDIRECTES

20,97800COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25.578,00U Ascensor 1:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric
model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a
380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades (2 parades usables i 1 parada intermitja de
seguretat segons requeriments normatius), 630 kg de
càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, cabina
d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble
embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent de
50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal simple,
portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de
vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables,
amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor,
quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de
cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment
muntat, connexionat i provat per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

EL28ASC1 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25.578,0000025.578,000001,000BL31ASC1 =xAscensor 1:

subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric
model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a
380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones,
cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble
embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent de
50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal simple,
portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de
vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables,
amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor,
quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de
cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment
muntat, connexionat i provat per la empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en
aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

U

Subtotal... 25.578,00000 25.578,00000

COST DIRECTE 25.578,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES

25.578,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27.073,07U Ascensor 2:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric
model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a
380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i
doble embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric
permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra
universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques
d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos
de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de
tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat. totalment muntat, connexionat i
provat per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

EL28ASC2 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
27.073,0700027.073,070001,000BL31ASC2 =xAscensor 2:

subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric
model tipus trivium d'ascensors serra, o equivalent, sense
cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a
380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i
doble embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric
permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra
universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques
d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos
de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de
tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina,
selector de parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i
sistemes de seguretat. totalment muntat, connexionat i provat
per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central
de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

U

Subtotal... 27.073,07000 27.073,07000

COST DIRECTE 27.073,07000
0,00%DESPESES INDIRECTES

27.073,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €870,33U Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament
(pdc) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de
15 µs, amb n-i radi=35m,n-ii radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv
radi=75m d'acord amb assaig une 21186, amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa mural muntat
superficialment a la paret

EM91SX11 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

105,28000/R 26,320004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorH
90,44000/R 22,610004,000A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 195,72000 195,72000
Materials:

667,76000667,760001,000BM91F23A =xParallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament
(pdc) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de
15 µs, amb n-i radi=35m,n-ii radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv
radi=75m d'acord amb assaig une 21186, amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa mural

U

Subtotal... 667,76000 667,76000

6,850203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 870,33020
0,00%DESPESES INDIRECTES

870,33020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €313,59U Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat
de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del
parallamps

EM9AU001 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89600/R 26,320000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorH
6,78300/R 22,610000,300A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 14,67900 14,67900
Materials:

298,54000298,540001,000BM9AU001 =xComptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent

U

Subtotal... 298,54000 298,54000

0,366982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 313,58598
0,00%DESPESES INDIRECTES

313,58598COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,20U Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector rj11 simple, connexió per cargols, amb tapa,
de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

EP5351A2 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,58000/R 26,320000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 6,58000 6,58000
Materials:

4,520004,520001,000BP5351A2 =xPresa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret,
amb connector rj11 simple, connexió per cargols, amb tapa,
de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

U

Subtotal... 4,52000 4,52000

0,098701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,19870
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,19870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,05U Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia
telefònica, fixat mecànicament

EPD6111M Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63200/R 26,320000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorH
2,26100/R 22,610000,100A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 4,89300 4,89300
Materials:

12,0800012,080001,000BPD6111M =xPunt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica,
per a fixar mecànicament

U

Subtotal... 12,08000 12,08000

0,073401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,04640
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,04640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,60M3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

F2131323 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,35600/R 25,890000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorH
10,64000/R 21,280000,500A0140000 =xManobreH
26,42400/R 22,020001,200A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 47,42000 47,42000
Maquinària:

11,04600/R 18,410000,600C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH
6,89095/R 56,950000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH
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3,52800/R 8,820000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 21,46495 21,46495

0,711301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,59625
0,00%DESPESES INDIRECTES

69,59625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,31M3 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

F2135123 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,64000/R 21,280000,500A0140000 =xManobreH
8,80800/R 22,020000,400A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 19,44800 19,44800
Maquinària:

3,68200/R 18,410000,200C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH
6,89095/R 56,950000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 10,57295 10,57295

0,291721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,31267
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,31267COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,52M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

F2191305 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20200/R 22,020000,100A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 2,20200 2,20200
Maquinària:

0,92050/R 18,410000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH
1,36680/R 56,950000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 2,28730 2,28730

0,033031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,52233
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52233COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,28M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194JA5 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,37450/R 75,830000,150C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH
2,90445/R 56,950000,051C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 14,27895 14,27895

COST DIRECTE 14,27895
0,00%DESPESES INDIRECTES

14,27895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,90M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

F2194XC5 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,63984/R 75,830000,048C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorH
0,25522/R 98,160000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tH

Subtotal... 3,89506 3,89506

COST DIRECTE 3,89506
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,89506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,30M Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

F21B3001 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,32444/R 25,470000,052A0121000 =xOficial 1aH
7,76700/R 25,890000,300A0125000 =xOficial 1a soldadorH
4,46880/R 21,280000,210A0140000 =xManobreH
1,32120/R 22,020000,060A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 14,88144 14,88144
Maquinària:

0,55230/R 18,410000,030C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH
2,64600/R 8,820000,300C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicH

Subtotal... 3,19830 3,19830

0,223221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,30296
0,00%DESPESES INDIRECTES
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18,30296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,39U Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de
llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

F21Q1121 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,40400/R 22,020000,200A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,40400 4,40400
Maquinària:

1,84100/R 18,410000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsH
5,08200/R 50,820000,100C1503000 =xCamió gruaH

Subtotal... 6,92300 6,92300

0,066061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,39306
0,00%DESPESES INDIRECTES

11,39306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,22M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

F221C472 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,22370/R 93,860000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tH

Subtotal... 4,22370 4,22370

COST DIRECTE 4,22370
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,22370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,85M2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsF2241010 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,46816/R 21,280000,022A0140000 =xManobreH

Subtotal... 0,46816 0,46816
Maquinària:

1,37820/R 126,440000,0109C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tH

Subtotal... 1,37820 1,37820

0,007021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,85338
0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,85338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,95M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 90 % del pm

F226470A Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,55216/R 98,160000,026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tH
3,39300/R 75,400000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 5,94516 5,94516

COST DIRECTE 5,94516
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,94516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,80M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del
pm

F226490F Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,27608/R 98,160000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tH
4,52400/R 75,400000,060C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 5,80008 5,80008

COST DIRECTE 5,80008
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,80008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació
del 95% pm

F227T00F Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,64870/R 64,870000,010C1331100 =xMotoanivelladora petitaH
0,82940/R 75,400000,011C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 1,47810 1,47810

COST DIRECTE 1,47810
0,00%DESPESES INDIRECTES

1,47810COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,36M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

F2R54269 Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,35769/R 42,530000,173C1501800 =xCamió per a transport de 12 tH

Subtotal... 7,35769 7,35769

COST DIRECTE 7,35769
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,35769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,38M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

F2RA63G0 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,3800022,380001,000B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

T

Subtotal... 22,38000 22,38000

COST DIRECTE 22,38000
0,00%DESPESES INDIRECTES

22,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,95M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

F2RA71H0 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,947006,860001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

T

Subtotal... 9,94700 9,94700

COST DIRECTE 9,94700
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,94700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €118,59M3 Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela
metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i
5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica
d'aportació col·locada amb mitjans mecànics

F3J1111A Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,28200/R 25,470000,600A0121000 =xOficial 1aH
12,76800/R 21,280000,600A0140000 =xManobreH

Subtotal... 28,05000 28,05000
Maquinària:

41,26597/R 56,950000,7246C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 41,26597 41,26597
Materials:

25,6850023,350001,100B0342500 =xPedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabionsM3
1,540002,200000,700B0A12000 =xFilferro acer galvanitzatKg
2,680001,340002,000B0D81580 =xPlafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usosM2
1,000000,500002,000B0DZP500 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x200 cm
U

17,9497534,190000,525B35A2125 =xGabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat
de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla

U

Subtotal... 48,85475 48,85475

0,420751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,59147
0,00%DESPESES INDIRECTES

118,59147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,85M3 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

F923RJ10 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,06400/R 21,280000,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 1,06400 1,06400
Maquinària:

2,27045/R 64,870000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitaH
1,50800/R 75,400000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

Subtotal... 3,77845 3,77845
Materials:

13,9923311,670001,199B033RJ00 =xGrava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mmT

Subtotal... 13,99233 13,99233

0,015961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,85074
0,00%DESPESES INDIRECTES

18,85074COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €84,62M3 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

F9265B11 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82050/R 25,470000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
9,57600/R 21,280000,450A0140000 =xManobreH

Subtotal... 13,39650 13,39650
Maquinària:

0,83400/R 5,560000,150C2005000 =xRegle vibratoriH

Subtotal... 0,83400 0,83400
Materials:

70,1925066,850001,050B064100C =xFormigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

Subtotal... 70,19250 70,19250

0,200951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,62395
0,00%DESPESES INDIRECTES

84,62395COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,68M Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica
b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u
(r-6 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

F96517ED Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,85810/R 25,470000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
10,64000/R 21,280000,500A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,49810 16,49810
Materials:

5,9653063,800000,0935B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

M3

0,0705833,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

4,903504,670001,050B96517E0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica
b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u
(r-6 mpa), segons une-en 1340

M

Subtotal... 10,93938 10,93938

0,247471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,68495
0,00%DESPESES INDIRECTES
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 €508,90PA Partida alçada a justificar corresponent als treballs de
desmuntatge i recol·locació d'embornals existents al Passeig
del Taga, per tal de permetre l'execució del nou tram de
vorera. Inclou treballs i materials auxiliars necessaris per a
ajust a nova ubicació i posició dels embornals desplaçats.

F965RB04 Rend.: 1,000P- 98

 €25,41m Vorada recta de peces de formigó, bicapa, tipus ´´Bordillo
P-1 canto romo´´ de la casa GLS, o equivalent, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter.

F965SX03 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,60340/R 25,470000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
9,78880/R 21,280000,460A0140000 =xManobreH

Subtotal... 15,39220 15,39220
Materials:

4,0704463,800000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

M3

0,0705833,610000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

5,650805,540001,020B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 9,79182 9,79182

0,230881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,41490
0,00%DESPESES INDIRECTES

25,41490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,76M Frontal de graó (contrapetja) de xapa d'acer corten, de 8 mm
de gruix i 160 mm d'alçària (120 mm vistos), inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a
encofrat perdut de formació de graó de formigó i remat de
paviment d'estesa de graó.

F96ASB05 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82050/R 25,470000,150A0121000 =xOficial 1aH
3,19200/R 21,280000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,01250 7,01250
Materials:

Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
23,6436023,180001,020B96ASB05 =xRemat de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 160 mm

d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

M

Subtotal... 23,64360 23,64360

0,105191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,76129
0,00%DESPESES INDIRECTES

30,76129COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,30M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 150 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada com a encofrat perdut perimetral de
paviment de formigó.

F96ASB06 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82050/R 25,470000,150A0121000 =xOficial 1aH
3,19200/R 21,280000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,01250 7,01250
Materials:

22,1850021,750001,020B96ASB06 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 150 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa.

M

Subtotal... 22,18500 22,18500

0,105191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,30269
0,00%DESPESES INDIRECTES

29,30269COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,52M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada com a encofrat perdut perimetral de
paviment de formigó.

F96ASB07 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82050/R 25,470000,150A0121000 =xOficial 1aH
3,19200/R 21,280000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,01250 7,01250
Materials:

2,8710063,800000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

M3

26,5302026,010001,020B96AUC20 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

M

Subtotal... 29,40120 29,40120
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0,105191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,51889
0,00%DESPESES INDIRECTES

36,51889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,85M Sòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en
forma de u d'ales desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm
d'alçària d'una de les ales, 160mm de base i 60 mm d'alçària
de l'altra ala, col·locat com a remat de paviment per a
formació de canal perimetral de recollida d'aigües i sòcol
refós de l'aplacat del parament vertical, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

F96ASB09 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,32990/R 25,470000,170A0121000 =xOficial 1aH
3,61760/R 21,280000,170A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,94750 7,94750
Materials:

39,7800039,000001,020B96ASB09 =xSòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en
forma de u d'ales desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm
d'alçària d'una de les ales, 160mm de base i 60 mm d'alçària
de l'altra ala, col·locat com a remat de paviment per a
formació de canal perimetral de recollida d'aigües i sòcol
refós de l'aplacat del parament vertical, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

M

Subtotal... 39,78000 39,78000

0,119211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,84671
0,00%DESPESES INDIRECTES

47,84671COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,30M Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
n/mm2 de resitència mínima a compressió

F96AU020 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82050/R 25,470000,150A0121000 =xOficial 1aH
3,19200/R 21,280000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 7,01250 7,01250
Materials:

2,8710063,800000,045B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

M3

27,3105026,010001,050B96AUC20 =xVorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa

M
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Subtotal... 30,18150 30,18150

0,105191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,29919
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,29919COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,10M Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc

F97422EA Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,34870/R 25,470000,210A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
1,48960/R 21,280000,070A0140000 =xManobreH

Subtotal... 6,83830 6,83830
Maquinària:

0,11480/R 1,640000,070C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsH

Subtotal... 0,11480 0,11480
Materials:

0,18242182,420000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305,
en sacs

T

0,4628036,730000,0126B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

5,403501,070005,050B97422E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles

U

Subtotal... 6,04872 6,04872

0,102571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,10439
0,00%DESPESES INDIRECTES

13,10439COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,99M Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter

F985A50D Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,87690/R 25,470000,270A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
12,55520/R 21,280000,590A0140000 =xManobreH

Subtotal... 19,43210 19,43210
Materials:

7,2285463,800000,1133B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
40 mm, hne-15/p/40

M3

0,0771336,730000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

T
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10,9620010,440001,050B985A500 =xPeça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cmM

Subtotal... 18,26767 18,26767

0,291481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,99125
0,00%DESPESES INDIRECTES

37,99125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,57M Formació de graó reblert amb formigó ref. art-arena de la
sèrie artevia de lafarge, o equivalent, amb additiu, de 15 cm
de gruix aproximat, amb estesa i vibrat mecànic del material,
amb acabat texturat, per una amplada de graó de 32 cm
d'estesa.

F9A1SB32 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54700/R 25,470000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
3,19200/R 21,280000,150A0140000 =xManobreH

Subtotal... 5,73900 5,73900
Materials:

3,8350076,700000,050B9G8C0A0HVLI =xMorter especial amb aditius seleccionats d'última generació,
per a paviment d'estètica similar als camins d'arena, amb una
resistència molt superior., ref. art-arena de la serie artevia de
lafarge

M3

Subtotal... 3,83500 3,83500

COST DIRECTE 9,57400
0,00%DESPESES INDIRECTES

9,57400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,52M2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland

F9E1321G Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,28200/R 25,470000,600A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
10,00160/R 21,280000,470A0140000 =xManobreH

Subtotal... 25,28360 25,28360
Materials:

0,001711,710000,001B0111000 =xAiguaM3
0,9020420,090000,0449B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmT
0,36475117,660000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons

une-en 197-1, en sacs
T

7,038006,900001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altM2
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5,54672176,086310,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l,

calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

M3

Subtotal... 13,85322 13,85322

0,379251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,51607
0,00%DESPESES INDIRECTES

39,51607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,37M2 Paviment de formigó ref. art-arena de la serie artevia de
lafarge amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de
gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i
compactació amb martell vibrant

F9G8CTA0HVLI Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52820/R 25,470000,060A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
2,55360/R 21,280000,120A0140000 =xManobreH

Subtotal... 4,08180 4,08180
Maquinària:

1,72325/R 68,930000,025C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

Subtotal... 1,72325 1,72325
Materials:

11,5050076,700000,150B9G8C0A0HVLI =xMorter especial amb aditius seleccionats d'última generació,
per a paviment d'estètica similar als camins d'arena, amb una
resistència molt superior., ref. art-arena de la serie artevia de
lafarge

M3

Subtotal... 11,50500 11,50500

0,061231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,37128
0,00%DESPESES INDIRECTES

17,37128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm
d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

F9Z4M616 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,56034/R 25,470000,022A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,49742/R 22,610000,022A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 1,05776 1,05776
Materials:

0,022821,240000,0184B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
2,376001,980001,200B0B34254 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20

cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080
M2
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Subtotal... 2,39882 2,39882

0,015871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,47245
0,00%DESPESES INDIRECTES

3,47245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,59M2 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm
d:8-8 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

F9Z4M618 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76410/R 25,470000,030A0124000 =xOficial 1a ferrallistaH
0,67830/R 22,610000,030A0134000 =xAjudant ferrallistaH

Subtotal... 1,44240 1,44240
Materials:

0,025301,240000,0204B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmKg
4,104003,420001,200B0B34256 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20

cm d:8-8 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080
M2

Subtotal... 4,12930 4,12930

0,021641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,59334
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,59334COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €313,61M Br_01.a - barana tipus br_01.a per a passera, de 120 cm
d'alçada útil, composta per passamans verticals d'acer
corten, de 60x8 mm i 1640 mm d'alçada total, separants
entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres
horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre, passants i
soldades als passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària
respecte el paviment, respectivament. Passamans soldats a
sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 500x5 mm, col·locada
amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada com a
encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a
biga metàl·lica de passera. inclou formació de talls verticals
d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 64 cm, per
a que actuin com a sobreixidors. inclou canal de remat de
paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la
xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´,
composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou
dos passamans superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària
respecte el paviment, respectivament, de passamà pla d'acer
corten, de 40x10 mm, connectats a passamans verticals
mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm
de llargada i 8 mm de gruix, soldades cada 100 cm
aproximadament (cada 10 passamans). Inclou formació de
posts per a subjecció de malla d'acer de protecció
antivandàlica, mitjançant 2 passamans d'acer corten, de
80x8 mm i 225 cm d'alçada útil, arriostrats entre sí mitjançant
per quatre barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de
diàmetre. Inclou tots els materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.
Tot segons plànols de detall.

FB12SB20 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,47900/R 25,890001,100A0125000 =xOficial 1a soldadorH
3,88200/R 25,880000,150A012F000 =xOficial 1a manyàH

24,97000/R 22,700001,100A0135000 =xAjudant soldadorH
3,40500/R 22,700000,150A013F000 =xAjudant manyàH

Subtotal... 60,73600 60,73600
Maquinària:

3,90500/R 3,550001,100C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 3,90500 3,90500
Materials:

247,446002,33000106,200B44ZS04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j0wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

Kg

Subtotal... 247,44600 247,44600

1,518402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 313,60540
0,00%DESPESES INDIRECTES

313,60540COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €276,77M Br_01.b - barana tipus br_01.b per a passera, de 110 cm
d'alçada útil, composta per passamans verticals d'acer
corten, de 80x8 mm i 1500 mm d'alçada total, separants
entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres
horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre, passants i
soldades als passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària
respecte el paviment, respectivament. passamans soldats a
sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 325x5 mm, col·locada
amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada com a
encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a
biga metàl·lica de passera. inclou canal de remat de
paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la
xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´l´´,
composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou
dos passamans superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària
respecte el paviment, respectivament, de passamà pla d'acer
corten, de 40x10 mm, connectats a passamans verticals
mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm
de llargada i 8 mm de gruix, soldades cada 100 cm
aproximadament (cada 10 passamans). inclou tots els
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. tot segons plànols de detall.

FB12SB21 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,89000/R 25,890001,000A0125000 =xOficial 1a soldadorH
3,88200/R 25,880000,150A012F000 =xOficial 1a manyàH

22,70000/R 22,700001,000A0135000 =xAjudant soldadorH
3,40500/R 22,700000,150A013F000 =xAjudant manyàH

Subtotal... 55,87700 55,87700
Maquinària:

3,55000/R 3,550001,000C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 3,55000 3,55000
Materials:

215,944402,3300092,680B44ZS04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j0wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

Kg

Subtotal... 215,94440 215,94440

1,396932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 276,76833
0,00%DESPESES INDIRECTES

276,76833COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €235,96M Br_02.b - barana tipus br_02.b per a passera, de 110 cm
d'alçada útil, composta per estructura de perfils tubulars
rectangulars d'acer galvanitzat, de 60x30 mm i 1450 mm
d'alçària total, col·locats en vertical, separats entre sí 29 cm,
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 450x5 mm,
col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer
corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de
passera, i soldada a biga metàl·lica de passera. inclou
formació de talls verticals d'aproximadament 130x10 mm,
separats entre si 58 cm, per a que actuin com a sobreixidors.
inclou canal de remat de paviment i recollida d'aigües
soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de dimensions
50x30 mm, en forma de ´´l´´, composta per xapa d'acer
corten de 5 mm de gruix. revestiment de barana mitjançant
safates de xapa plegada d'acer corten, de 1,5 mm de gruix,
disposades en vertical, de 442 mm de desenvolupament,
amb 2 plecs, fixades mecànicament a perfils tubulars per les
ales de la safata. les safates es col·locaran capicuades.
inclou passamà superior de remat compost per perfil tubular
d'acer corten de 90x90x4 mm, obert per la part inferior i
soldat interiorment a muntants verticals tubulars. inclou tots
els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la
partida d'obra totalment enllestida. tot segons plànols de
detall.

FB12SB23 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30100/R 25,890000,900A0125000 =xOficial 1a soldadorH
18,11600/R 25,880000,700A012F000 =xOficial 1a manyàH
20,43000/R 22,700000,900A0135000 =xAjudant soldadorH
15,89000/R 22,700000,700A013F000 =xAjudant manyàH

Subtotal... 77,73700 77,73700
Maquinària:

3,19500/R 3,550000,900C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 3,19500 3,19500
Materials:

4,760000,1700028,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderaU
43,0000034,400001,250B0CHSB08 =xSafates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada

a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm
de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat
llis.

M2

28,434801,3400021,220B44ZB052 =xAcer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega,
tallat a mida i galvanitzat

Kg

76,890002,3300033,000B44ZS04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j0wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

Kg

Subtotal... 153,08480 153,08480

1,943432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 235,96022
0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
235,96022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,52U Br_03 - barana tipus br_03, d'acer corten, recta, de
dimensions totals 137x100 cm d'alçada, composta per un
passamà superior i dos muntants verticals, tots de platina de
perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra
amb morter.

FB12SB24 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18800/R 25,470000,400A0122000 =xOficial 1a paletaH
10,35200/R 25,880000,400A012F000 =xOficial 1a manyàH

6,81000/R 22,700000,300A013F000 =xAjudant manyàH
4,25600/R 21,280000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 31,60600 31,60600
Materials:

0,3775037,750000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

44,745602,3600018,960B44ZT04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

Kg

Subtotal... 45,12310 45,12310

0,790152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,51925
0,00%DESPESES INDIRECTES

77,51925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,99M Br_06 - barana tipus br_06, d'acer laminat en calent, de 90
cm d'alçada, composta per un passamà superior i muntants
verticals separats aproximadament cada 80 cm, tots de
platina de perfil massís d'acer laminat en calent, de 60x10
mm, col·locada soldada a estructura metàl·lica de suport.
inclou part proporcional de pintat dels passamans amb una
capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic.

FB12SB25 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18800/R 25,470000,400A0122000 =xOficial 1a paletaH
2,58900/R 25,890000,100A0125000 =xOficial 1a soldadorH

10,35200/R 25,880000,400A012F000 =xOficial 1a manyàH
2,27000/R 22,700000,100A0135000 =xAjudant soldadorH
6,81000/R 22,700000,300A013F000 =xAjudant manyàH

Subtotal... 32,20900 32,20900
Maquinària:

0,35500/R 3,550000,100C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 0,35500 0,35500
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,277005,370002,100B44ZSB25 =xPlatina de perfil massís d'acer laminat en calent, de 60x10

mm.
M

Subtotal... 11,27700 11,27700
Partides d'obra:

8,3412827,804280,300E8940BJ0 =xPintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

M2

Subtotal... 8,34128 8,34128

0,805232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,98751
0,00%DESPESES INDIRECTES

52,98751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,18M Br_07 - barana tipus br_07, d'acer corten, recta, de 90 cm
d'alçada, composta per un passamà superior i muntants
verticals separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de
platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm,
ancorada a l'obra amb morter.

FB12SB26 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18800/R 25,470000,400A0122000 =xOficial 1a paletaH
10,35200/R 25,880000,400A012F000 =xOficial 1a manyàH

6,81000/R 22,700000,300A013F000 =xAjudant manyàH
4,25600/R 21,280000,200A0140000 =xManobreH

Subtotal... 31,60600 31,60600
Materials:

0,3775037,750000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

21,405202,360009,070B44ZT04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

Kg

Subtotal... 21,78270 21,78270

0,790152,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,17885
0,00%DESPESES INDIRECTES

54,17885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,57M Br_08 - barana tipus br_08, d'acer corten, recta, de 90 cm
d'alçada, per a escala i tram recte, composta per un
passamà superior i muntants verticals separats
aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil
massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb
morter.

FB12SB27 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,46150/R 25,470000,450A0122000 =xOficial 1a paletaH
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10,35200/R 25,880000,400A012F000 =xOficial 1a manyàH

6,81000/R 22,700000,300A013F000 =xAjudant manyàH
5,32000/R 21,280000,250A0140000 =xManobreH

Subtotal... 33,94350 33,94350
Materials:

0,3775037,750000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

21,405202,360009,070B44ZT04K =xAcer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica
(corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, format per peça
simple, en perfils laminats en calent en planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura

Kg

Subtotal... 21,78270 21,78270

0,848592,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,57479
0,00%DESPESES INDIRECTES

56,57479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €554,05U Element de protecció física de cablejat de catenària i feeder,
compost per una safata plegada d'acer galvanitzat, de
dimensions aproximades 50x25 cm (100 cm de
desenvolupament) i 275 cm de llargada, amb 2 plecs,
soldada a perfils tubulars d'acer galvanitzat, de 40x40x3 mm,
soldats a part inferior de bigues de passera. tot segons
detalls de projecte i especificacions tècniques de fgc.

FB12SB33 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,47900/R 25,890001,100A0125000 =xOficial 1a soldadorH
18,11600/R 25,880000,700A012F000 =xOficial 1a manyàH
24,97000/R 22,700001,100A0135000 =xAjudant soldadorH
15,89000/R 22,700000,700A013F000 =xAjudant manyàH

Subtotal... 87,45500 87,45500
Maquinària:

3,90500/R 3,550001,100C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaH

Subtotal... 3,90500 3,90500
Materials:

460,50000460,500001,000B44ZSB33 =xElement de protecció de catenària compost per una safata
plegada d'acer galvanitzat, de dimensions aproximades
50x25 cm (100 cm de desenvolupament) i 275 cm de
llargada, amb 2 plecs, soldada a perfils tubulars d'acer
galvanitzat, de 40x40x3 mm, soldats a part inferior de bigues
de passera. tot segons detalls de projecte i especificacions
tècniques de fgc.

U

Subtotal... 460,50000 460,50000

2,186382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 554,04637
0,00%DESPESES INDIRECTES
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554,04637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,55M Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior, col·locada amb morter de
ciment sobre llit de formigó hne-15/p/10

FD56FC72 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,89570/R 25,470000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
6,59680/R 21,280000,310A0140000 =xManobreH
0,04624/R 22,020000,0021A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 14,53874 14,53874
Maquinària:

6,23565/R 40,230000,155C1501111 =xCamió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines
de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5 d'abast horitzontal i
25 knm de moment d'elevació

H

0,00246/R 1,640000,0015C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsH

Subtotal... 6,23811 6,23811
Materials:

0,000681,710000,0004B0111000 =xAiguaM3
2,8224067,200000,042B06NN11C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15

n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, hne-15/p/10

M3

0,1579436,730000,0043B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

8,570008,570001,000BDG15C72 =xPeça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb
canal corba a la cara superior

M

Subtotal... 11,55102 11,55102

0,218081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,54595
0,00%DESPESES INDIRECTES

32,54595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,17u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I

FD5J4F08 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,74350/R 25,470001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
22,34400/R 21,280001,050A0140000 =xManobreH

Subtotal... 49,08750 49,08750
Materials:

18,2170966,510000,2739B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i

M3

1,450081,440001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,680003,000000,560B0DZA000 =xDesencofrantL
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Subtotal... 21,34717 21,34717

0,736311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 71,17098
0,00%DESPESES INDIRECTES

71,17098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,50u Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,
de 650x330x40 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

FD5Z7CD4 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91450/R 25,470000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
7,44800/R 21,280000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 16,36250 16,36250
Materials:

1,3444033,610000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

61,5500061,550001,000BD5Z7CD0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal,
de 650x330x40 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124
i 17 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 62,89440 62,89440

0,245441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,50234
0,00%DESPESES INDIRECTES

79,50234COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

FDGZU010 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22610/R 22,610000,010A013M000 =xAjudant muntadorH

Subtotal... 0,22610 0,22610
Materials:

0,112200,110001,020BDGZU010 =xBanda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaM

Subtotal... 0,11220 0,11220

0,003391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,34169
0,00%DESPESES INDIRECTES

0,34169COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €66,59u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

FDKZHEB4 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,18800/R 25,470000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
8,51200/R 21,280000,400A0140000 =xManobreH

Subtotal... 18,70000 18,70000
Materials:

0,1946736,730000,0053B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs,
de designació (g) segons norma une-en 998-2

T

47,4100047,410001,000BDKZHEB0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 47,60467 47,60467

0,280501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,58517
0,00%DESPESES INDIRECTES

66,58517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €350,00PA Treballa realització proves i posada en servei enllumenat
inclou projecte de legalització amb taxes i despeses

FF323002 Rend.: 1,000P- 125

 €2,40M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a
canalització soterrada

FG22TD1K Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65800/R 26,320000,025A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,45140/R 22,570000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,10940 1,10940
Materials:

1,275001,250001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de
20 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions
soterrades

M

Subtotal... 1,27500 1,27500

0,016641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,40104
0,00%DESPESES INDIRECTES

2,40104COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,64m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

FG22TP1K Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10544/R 26,320000,042A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,45140/R 22,570000,020A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,55684 1,55684
Materials:

4,059603,980001,020BG22TP10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 4,05960 4,05960

0,023351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,63979
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,63979COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,29m Tub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm
de gruix de paret, amb unió roscada i muntat superficialment,
soldat a estructura metàl·lica de passera. Acabat pintat a
l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat. Inclou part proporcional de formació de corba
de 1,00 m de radi interior per al pas de tram horitzontal a
vertical, així com execució de portella de registre a la zona
de la corba.

FG23SX01 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,98970/R 25,470000,510A012D000 =xOficial 1a pintorH
1,44760/R 26,320000,055A012H000 =xOficial 1a electricistaH
1,24355/R 22,610000,055A013D000 =xAjudant pintorH
1,12850/R 22,570000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 16,80935 16,80935
Materials:

1,8912011,820000,160B89ZB000 =xEsmalt sintèticKg
1,6276012,520000,130B8ZAA000 =xImprimació antioxidantKg

22,4400022,000001,020BG23SX01 =xTub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm
de gruix de paret, amb unió roscada

m

0,270000,270001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerU

Subtotal... 26,22880 26,22880

0,252141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,29029
0,00%DESPESES INDIRECTES
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 €6,02M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

FG312554 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05280/R 26,320000,040A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,90280/R 22,570000,040A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,95560 1,95560
Materials:

4,039203,960001,020BG312550 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

M

Subtotal... 4,03920 4,03920

0,029331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,02413
0,00%DESPESES INDIRECTES

6,02413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,00M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

FG312564 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05280/R 26,320000,040A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,90280/R 22,570000,040A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 1,95560 1,95560
Materials:

6,018005,900001,020BG312560 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4
x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

M

Subtotal... 6,01800 6,01800

0,029331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,00293
0,00%DESPESES INDIRECTES

8,00293COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,21M Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió
assignada, amb designació h07v-k, unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb aïllament pvc, col·locat en tub

FG321174 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31600/R 26,320000,050A012H000 =xOficial 1a electricistaH
1,12850/R 22,570000,050A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 2,44450 2,44450
Materials:

2,733602,680001,020BG321170 =xCable amb conductor de coure 450/750 v de tensió
assignada, amb designació h07v-k, unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb aïllament pvc

M

Subtotal... 2,73360 2,73360

0,036671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,21477
0,00%DESPESES INDIRECTES

5,21477COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,51U Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel
(calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

FGD2111D Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36912/R 26,320000,166A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,74662/R 22,570000,166A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 8,11574 8,11574
Materials:

42,5800042,580001,000BGD21110 =xPlaca de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada),
de 0,2 m2 de superfície i de 2 mm de gruix

U

4,690004,690001,000BGYD2000 =xPart proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

U

Subtotal... 47,27000 47,27000

0,121741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,50748
0,00%DESPESES INDIRECTES

55,50748COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7.962,44U Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat

FHGASX05 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

105,28000/R 26,320004,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
90,28000/R 22,570004,000A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 195,56000 195,56000
Materials:

7.630,000007.630,000001,000BHGAZSX1 =xCs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat

u

94,1600094,160001,000BHGWU001 =xPetit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris
de protecció i control d'enllumenat públic

U

37,8272194,568020,400D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

M3

Subtotal... 7.761,98721 7.761,98721

4,889002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.962,43621
0,00%DESPESES INDIRECTES

7.962,43621COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €946,38U Punt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de
1,2m, i fust d'acer galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color
ral-9007. realitzada en injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i
temperatura de color 4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la
placa led. fixació vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa

FHQBZ901 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,68560/R 26,320000,330A012H000 =xOficial 1a electricistaH
7,44810/R 22,570000,330A013H000 =xAjudant electricistaH

Subtotal... 16,13370 16,13370
Materials:

930,00000930,000001,000BHQBZ901 =xPunt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de
1,2m, i fust d'acer galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color
ral-9007. realitzada en injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i
temperatura de color 4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la
placa led. fixació vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa

U

Subtotal... 930,00000 930,00000

0,242011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 946,37571
0,00%DESPESES INDIRECTES

946,37571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,26M3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

FR3P2254 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,36800/R 31,520000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerH
25,17300/R 27,970000,900A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 53,54100 53,54100
Materials:
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64,9157358,430001,111BR3P2250 =xTerra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una

conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a,
subministrada en sacs de 0,8 m3

M3

Subtotal... 64,91573 64,91573

0,803121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,25984
0,00%DESPESES INDIRECTES

119,25984COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,04U Subministrament de genista florida d'alçària de 30 a 50 cm,
en contenidor de 3 l

FR4DK433 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,040004,040001,000BR4DK433 =xGenista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 lU

Subtotal... 4,04000 4,04000

COST DIRECTE 4,04000
0,00%DESPESES INDIRECTES

4,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,75U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3
a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg

FR662331 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31520/R 31,520000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerH
0,59040/R 29,520000,020A012P200 =xOficial 2a jardinerH
6,71280/R 27,970000,240A013P000 =xAjudant jardinerH

Subtotal... 7,61840 7,61840
Materials:

0,017101,710000,010B0111000 =xAiguaM3

Subtotal... 0,01710 0,01710

0,114281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,74978
0,00%DESPESES INDIRECTES

7,74978COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €115,95m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta resistència
d'acer galvanitzat, amb filferro de 3 mm de diàmetre, 150x85
mm de pas de malla, per a una càrrega unitària màxima de
15 kN/m2, fixacions a base d'empernatges d'acer de 5 m de
llargària i 25 mm de diàmetre, col·locats cada 10 m2,
totalment muntada pel seu correcte funcionament

G3L2A55A Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,46150/R 25,470000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH
19,15200/R 21,280000,900A0140000 =xManobreH

Subtotal... 30,61350 30,61350
Maquinària:

6,94750/R 138,950000,050C110D000 =xCarro de perforació HC-350h
1,20250/R 24,050000,050C1813C00 =xEquip per a ancoratge de perns amb compressorh

Subtotal... 8,15000 8,15000
Materials:

76,1200076,120001,000B3L2A55A =xMalla d'acer galvanitzat per a protecció de talussos amb
filferro de 3 mm de diàmetre, 150x85 mm de pas de malla,
per a una càrrega unitària màxima de 15 kN/m2, fixada amb
d'empernatges d'acer de 5 m de llargària i 25 mm de
diàmetre, col·locats cada 10 m2

m2

Subtotal... 76,12000 76,12000

1,071473,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 115,95497
0,00%DESPESES INDIRECTES

115,95497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,79m2 Formigó projectat en sec, de 20 N/mm2 de resistència a
compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a protecció del
talús

G3L53130 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,12800/R 21,280000,100A0140000 =xManobreH
1,21110/R 22,020000,055A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,33910 3,33910
Maquinària:

0,15040/R 3,200000,047C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh
0,97384/R 20,720000,047C170G000 =xMàquina per a gunitarh
0,81404/R 17,320000,047CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de

pressió
h

Subtotal... 1,93828 1,93828
Materials:

0,017101,710000,010B0111000 =xAiguaM3
7,3819798,426330,075D03JK2A1 =xGranulat-ciment per a projectar, amb 280 kg/m3 de ciment

CEM II/B-L 32,5 R i palet de riera de < 10 mm de D, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 7,39907 7,39907
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0,116873,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,79332
0,00%DESPESES INDIRECTES

12,79332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.179,67PA Partida alçada d'abonament integre en concepte de les
proves i assaigs del control de qualitat de l'obra, segons Pla
de Control de Qualitat annex al projecte.

PPA000CQ Rend.: 1,000P- 140

 €2.021,99PA Partida alçada d'abonament integre per a l'execució i el
subministrament de tots els elements, mitjans i personal
necessaris per al compliment de totes les mesures de
seguretat i salut durant l'execució de les obres s/
rd.1627/1997. inclou tots els treballs i elements necessaris
per garantir la seguretat i la no afectació del servei de les
vies del cremallera.

PPA000SS Rend.: 1,000P- 141
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€192,94M313515H51 Fonament de formigó armat ha-30/b/20/iiib abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura
ap500 s d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

P- 1

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€191,24M3135C76G0 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, ha-30/b/20/iiib, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3
d'armadura per a lloses de fonaments ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic
>= 500 n/mm2

P- 2

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€62,91M214LMSB45 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat i prelacat, de
gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kn/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres
corrugades, armadura ap500 t en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d i una quantia
de 0,087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, formigó
autocompactant per a elements horitzontals elaborat en central amb 2 h de manteniment de
propietats reològiques amb una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany màxim del
granulat de 12 mm per a una classe d'exposició tipus iv, fluidesa de 600 a 700 mm, segons normes
nte-csz , ehe-08 i cte-se-c, ref. h30/iv de la sèrie agilia de lafarge, o equivalent, acabat com a
paviment, colorejat, abocat amb bomba.

P- 3

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€22,51M4B14C32E Passamà de tub rodó de d 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de d 15 mm cada 2 m,
ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat
pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

P- 4

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€3,57M3E2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

P- 5

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€5,98m3E2219451 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 6

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€17,07M3E221SX10 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25 mpa), executada per
tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 6 m, realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

P- 7

(DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€8,14M3E222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 8

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€22,19M3E222172A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (<
25 mpa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

P- 9

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€46,68m3E222192A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50
MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

P- 10

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€9,11M3E222B432 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 11

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€11,22m3E222B632 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT
>50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

P- 12

(ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€30,12M3E222B834 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió baixa (< 25 mpa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora

P- 13

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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€46,55m3E222B836 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les
terres deixades a la vora

P- 14

(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€16,48M3E225277F Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del pm

P- 15

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€6,38M3E2R35069 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 16

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€78,56m3E31521H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 17

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€121,13M3E3252QH4 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, ha-30/b/20/iv de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

P- 18

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€1,50KgE32B300Q Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

P- 19

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€24,23M2E32D1103 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m

P- 20

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€17,97M2E32D1A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m

P- 21

(DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

€12,19M2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 22

(DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€1,94KgE4415125 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 23

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,94KgE4415315 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

P- 24

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,91KgE4435125 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 25

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€33,04ME443SB09 Coronament de mur amb perfil d'acer laminat, tipus upn-160, compost per acer s275jr segons
une-en 10025-2, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols.

P- 26

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€4,00KgE44Z5A25 Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 27

(QUATRE EUROS)
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€3,74KgE44ZSB13 Remats d'acer - acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
formació de remats verticals i/o horitzontals de revestiments, col·locat a l'obra amb soldadura, a
més de 3,00 m d'alçària.

P- 28

(TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€548,77UE44ZSB14 Marquesina 1 - formació de marquesina per a protecció de portes d'accés a l'ascensor, de
dimensions globals en planta de 248 x 56 cm, composta per un perfil laminat en calent, tipus
upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2, perimetral, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat a l'esmalt sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura. relliga inferior, composta per
entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, fixada
mecànicament a perfil d'acer perimetral i registrable. coberta superior a base de xapa plegada
d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, fixada mecànicament sobre subestructura de suport, amb 3
plecs, formant goteró perimetral. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs complementaris de segellat. marquesina
preparada per a allotjar lluminària interior.

P- 29

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€656,90UE44ZSB15 Marquesina 2 - formació de marquesina per a protecció de porta d'accés inferior a l'ascensor 1, de
dimensions globals en planta de 295 x 56 cm, composta per un perfil laminat en calent, tipus
upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2, perimetral, amb una capa d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat a l'esmalt sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura. relliga inferior, composta per
entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, fixada
mecànicament a perfil d'acer perimetral i registrable. coberta superior a base de xapa plegada
d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, fixada mecànicament sobre subestructura de suport, amb 3
plecs, formant goteró perimetral. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs complementaris de segellat. marquesina
preparada per a allotjar lluminària interior.

P- 30

(SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€125,34M3E4511AH4 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iiia, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

P- 31

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€1,31KgE4B13000 Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2P- 32
(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€26,13M2E4D11123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 33

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

€76,14ME4PRSB40 Banc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a 6 m de llargària, armat interiorment
amb malla de barres d'acer inoxidable de 6 mm de diàmetre i 10x10 cm, col·locada recolzada sobre
bancada d'obra. Inclou tractament hidrofugant de la superfície de formigó.

P- 34

(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€3,08UE4ZW1J60 Pern de connexió tipus nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a la xapa col·laborantP- 35
(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€295,80UE545SB17 Coberta ascensors - formació de coberta amb planxa d'acer galvanitzada i lacada, acabat llis de
color especial a escollir per la df, treballada a taller, per a col·locació a obra a mida, de dimensions
aproximades globals en planta de 210 x 210 cm, a quatre aigües, amb un plec perimetral formant
faldó de 40 mm d'alçada. col·locada fixada mecànicament a subestructura tubular de suport i
formació de pendents. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. inclou qualsevol treball de segellat o remat complementari. tot segons
plànols de detall.

P- 36

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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€69,14M2E83QSB08 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim,
de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de suport a base de perfils
conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 40x2mm, col·locats amb fixacions mecàniques sobre
base de suport de formigó, obra ceràmica o acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de
direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars per a deixar la partida d'obra totalment
enllestida.

P- 37

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€79,18M2E83QSB11 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a
màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de suport a base de perfils
conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de 40x60x4mm, soldats a estructura d'acer. inclou talls
d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars per a
deixar la partida d'obra totalment enllestida.

P- 38

(SETANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€89,77M2E83QSB12 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la
corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a
màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat
microperforat, col·locat amb fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de
suport a base de perfils conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de 40x60x4mm, soldats sobre
estructura d'acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així com resta de materials
i treballs auxiliars per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

P- 39

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€64,80m2E84DRB01 Revestiment horitzontal inferior per a passera núm. 1, a base de xapa cega d'acer corten, de 3 mm
de gruix, col·locada de forma contínua a tota la superfície inferior de la passera, soldada a
elements estructurals. Inclou part proporcional de tots els materials i treballs auxiliars necessaris
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

P- 40

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€27,80M2E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P- 41

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€11,80m2E8A8RB03 Envernissat d'element d'acer corten, al vernís de poliuretà, acabat a dos components, tipus
Novodur Laca Satinada, o equivalent, amb la superfície mat

P- 42

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€6,60m2E8B11A05 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfugP- 43
(SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€6,87m2E8B271E3 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de superfícies de
formigó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la
penetració i resistent a l'humitat, aplicada en tres capes

P- 44

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€15,07ME8J9SA3J Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions
mecàniques

P- 45

(QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€2,59M2E9GZ2000 Ratllat manual de paviments de formigóP- 46
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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€1.056,49UE9S1SB18 Sortida emergència asc_1:
formació de conjunt de passera volada per a sortida d'emergència d'ascensor 1, composta per
paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm,
en peces de 1000x500 mm, col·locat sobre subestructura de perfils d'acer laminat en calent, tipus
t-40, soldats a perfil perimetral d'acer laminat en calent, tipus upn-160. inclou formació de tram
d'escala d'emergència, composta per estructura lateral de perfil d'acer laminat tipus upn-160,
formació de 6 graons de 29 x 80 cm, d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla,
amb platines de 25x2 mm, recolzats sobre perfils d'acer laminat tipus lpn-40.4, soldats a estructura
principal d'escala. inclou ancoratge d'estructura d'escala a fonament de formigó armat. inclou pintat
del conjunt estructural amb una capa de pintura antioxidant i dues capes d'acabat a l'esmalt
sintètic, color a escollir per la df. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida.

P- 47

(MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€25,10ME9VZ1211 Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

P- 48

(VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€28,23ME9WZSB10 Formació de banc, per a revestir, de 45 cm d'alçària útil, amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.

P- 49

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

€174,01UEB32SB16 Reixa de ventilació de recinte d'ascensor, composta per perfils horitzontals de secció en ´´z´´,
d'acer galvanitzat, de 14 cm de desenvolupament, amb marc de passamà d'acer i platines portants
de 20x2 mm, fixada mecànicament a estructura base de perfils d'acer, per a un buit d'obra
aproximat de 190x86 cm. inclou formació d'escopidor inferior de 30 cm de desenvolupament i
secció en ´´z´´. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra
totalment enllestida. inclou qualsevol treball auxiliar de segellat o remat. tot segons plànols de
detall.

P- 50

(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€91,56m2EB32SX02 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer
i platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a estructura metàl·lica.

P- 51

(NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€85,80M2EC15SB01 Subministrament i muntatge de tancament de vidre pla amb perfils en ´´u´´, tipus u-glass o
equivalent, de vidre imprès translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262 mm d'amplada, 41 mm
d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor, col·locats en greca per a paret de tancament simple. inclou part
proporcional de perfileria perimetral d'alumini lacat (inferior, superior i vertical), tapajuntes amb
perfileria de tancament als costats verticals i horitzontals, bandes de recolzament de poliestirè,
cunyes, separadors, tacs de fixació de poliestirè i segellat elàstic. inclou tots els materias i treballs
auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

P- 52

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€59,28UED351430 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

P- 53

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€35,68UED353U52 Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de troquelats per a pas d'installacions, amb
marc i tapa, muntat

P- 54

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€76,52MED5H8588 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 100 a 130 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe c250, segons norma une-en 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix

P- 55

(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€42,68MED7FT350 Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 160
mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 56

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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€6,67MEF42147A Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

P- 57

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€12,14MEF4227AA Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior
i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

P- 58

(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€43,04MEF422BEA Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre
exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment

P- 59

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€2,83mEG22KB11 Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

P- 60

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

€10,08MEG23RB15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j,
resistència a compressió de 4000 n, amb unió roscada i muntat superficialment

P- 61

(DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€11,59MEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 62
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€11,14MEG380A02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 63
(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

€14,54mEG380A07 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terraP- 64
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€627,04UEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o
4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port com1 (rs-232, rs-484,
ethernet), per a mesura directa, col·locat en cpm

P- 65

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€81,50UEGD2121D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,3 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada

P- 66

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€165,34uEGD2131D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,45 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada

P- 67

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€108,84uEGDP2201 Ànode de magnesi 66x520 mm terminals, muntat i amb totes les connexions fetesP- 68
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€3.190,19uEGDPRB02 Subministrament i instal·lació de descarregador d'intèrvals, model homologat per FGC, totalment
instal·lat i connexionat a via i a estructura metàl·lica, segons indicacions de FGC, per a connexió de
passera i ascensor, pròximes a la catenària, per tal que en cas de derivació de la línia aèria i
contacte amb l'estructura metàl·lica, el descarregador faci de conductor i la subestació talli la
corrent evitant perill d'electrocució. Inclou armari de protecció de poliester, amb clau. Inclou tots els
elements de clablejat, protecció, connexió, regulació i control necessaris, així com resta de
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i en
funcionament. Inclou proves finals. Subministrament i instal·lació a realitzar-se per empresa
homologada.

P- 69

(TRES MIL  CENT NORANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€25,90uEH6DSB60 Lluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana d'acer corten, amb forma circular de 45
mm de diàmetre, model XTREMA 45 de la casa LAMP, o equivalent. Cos fabricat en acer
inoxidable i difusor de metacrilat glassejat, equipada amb un LED blanc càlid i òptica fixa Wide
flood, amb una IP67 i driver LED a 700mA.

P- 70

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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€127,39UEHA1Z201 Llumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini extruit, pintat ral. moldulat 1.2 m. 36 leds,
50 w
inclou equips

P- 71

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€20,98MlEHA1Z801 Llumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada en perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada

P- 72

(VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

€25.578,00UEL28ASC1 Ascensor 1:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium d'ascensors serra, o
equivalent, sense cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a 380 volts, de
freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3 parades (2 parades usables i 1 parada intermitja de
seguretat segons requeriments normatius), 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a 180º, amb
enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal simple, portes
interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de
fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de
cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de
parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment muntat,
connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

P- 73

(VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)
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€27.073,07UEL28ASC2 Ascensor 2:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium d'ascensors serra, o
equivalent, sense cambra de màquines, motor de 8.0kw de potència trifàsic a 380 volts, de
freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3 parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per
a 8 persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a 180º, amb
enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra universal simple, portes
interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de
fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables, amortidors de vall,
contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i portes de
cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de
parades, instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment muntat,
connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de 800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

P- 74

(VINT-I-SET MIL SETANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€870,33UEM91SX11 Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (pdc) electrònic, amb un abanç del temps
d'encebament de 15 µs, amb n-i radi=35m,n-ii radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv radi=75m d'acord amb
assaig une 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret

P- 75

(VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

€313,59UEM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

P- 76

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€11,20UEP5351A2 Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector rj11 simple, connexió
per cargols, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

P- 77

(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

€17,05UEPD6111M Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicamentP- 78
(DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€69,60M3F2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 79

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€30,31M3F2135123 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

P- 80

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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€4,52MF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 81

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€14,28M2F2194JA5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 82

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

€3,90M2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 83

(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€18,30MF21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 84
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€11,39UF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

P- 85

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€4,22M3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 86

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

€1,85M2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 87
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€5,95M3F226470A Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del pm

P- 88

(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€5,80M3F226490F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del pm

P- 89

(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€1,48M2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pmP- 90
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€7,36M3F2R54269 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 91

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

€22,38M3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

P- 92

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€9,95M3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

P- 93

(NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

€118,59M3F3J1111A Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de
diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb
mitjans mecànics

P- 94

(CENT DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€18,85M3F923RJ10 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

P- 95

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€84,62M3F9265B11 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

P- 96

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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€27,68MF96517ED Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c5 de 25x15
cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió u (r-6 mpa),
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 97

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€508,90PAF965RB04 Partida alçada a justificar corresponent als treballs de desmuntatge i recol·locació d'embornals
existents al Passeig del Taga, per tal de permetre l'execució del nou tram de vorera. Inclou treballs i
materials auxiliars necessaris per a ajust a nova ubicació i posició dels embornals desplaçats.

P- 98

(CINC-CENTS VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€25,41mF965SX03 Vorada recta de peces de formigó, bicapa, tipus ´´Bordillo P-1 canto romo´´ de la casa GLS, o
equivalent, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

P- 99

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€30,76MF96ASB05 Frontal de graó (contrapetja) de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 160 mm d'alçària (120 mm
vistos), inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a encofrat perdut
de formació de graó de formigó i remat de paviment d'estesa de graó.

P- 100

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€29,30MF96ASB06 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a encofrat perdut perimetral de paviment de formigó.

P- 101

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€36,52MF96ASB07 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a encofrat perdut perimetral de paviment de formigó.

P- 102

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€47,85MF96ASB09 Sòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en forma de u d'ales desiguals, de 8 mm
de gruix, 135 mm d'alçària d'una de les ales, 160mm de base i 60 mm d'alçària de l'altra ala,
col·locat com a remat de paviment per a formació de canal perimetral de recollida d'aigües i sòcol
refós de l'aplacat del parament vertical, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

P- 103

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

€37,30MF96AU020 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resitència mínima a compressió

P- 104

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€13,10MF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

P- 105

(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€37,99MF985A50D Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15
n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 106

(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€9,57MF9A1SB32 Formació de graó reblert amb formigó ref. art-arena de la sèrie artevia de lafarge, o equivalent, amb
additiu, de 15 cm de gruix aproximat, amb estesa i vibrat mecànic del material, amb acabat texturat,
per una amplada de graó de 32 cm d'estesa.

P- 107

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€39,52M2F9E1321G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

P- 108

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

€17,37M2F9G8CTA0HVLI Paviment de formigó ref. art-arena de la serie artevia de lafarge amb additiu, per a paviment
continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb acabat texturat i compactació amb martell
vibrant

P- 109

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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€3,47M2F9Z4M616 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
me 20x20 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P- 110

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

€5,59M2F9Z4M618 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
me 20x20 cm d:8-8 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P- 111

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€313,61MFB12SB20 Br_01.a - barana tipus br_01.a per a passera, de 120 cm d'alçada útil, composta per passamans
verticals d'acer corten, de 60x8 mm i 1640 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats
entre sí per dues barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als
passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament. Passamans
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 500x5 mm, col·locada amb connectors auxiliars
de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga
metàl·lica de passera. inclou formació de talls verticals d'aproximadament 130x10 mm, separats
entre si 64 cm, per a que actuin com a sobreixidors. inclou canal de remat de paviment i recollida
d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´,
composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou dos passamans superiors situats a 70
cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10
mm, connectats a passamans verticals mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm
de llargada i 8 mm de gruix, soldades cada 100 cm aproximadament (cada 10 passamans). Inclou
formació de posts per a subjecció de malla d'acer de protecció antivandàlica, mitjançant 2
passamans d'acer corten, de 80x8 mm i 225 cm d'alçada útil, arriostrats entre sí mitjançant per
quatre barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre. Inclou tots els materials i treballs
auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons plànols de detall.

P- 112

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€276,77MFB12SB21 Br_01.b - barana tipus br_01.b per a passera, de 110 cm d'alçada útil, composta per passamans
verticals d'acer corten, de 80x8 mm i 1500 mm d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats
entre sí per dues barres horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als
passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament. passamans
soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 325x5 mm, col·locada amb connectors auxiliars
de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga
metàl·lica de passera. inclou canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part
interior de la xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´l´´, composta per xapa d'acer
corten de 5 mm de gruix. inclou dos passamans superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte
el paviment, respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10 mm, connectats a
passamans verticals mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8
mm de gruix, soldades cada 100 cm aproximadament (cada 10 passamans). inclou tots els
materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. tot segons
plànols de detall.

P- 113

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€235,96MFB12SB23 Br_02.b - barana tipus br_02.b per a passera, de 110 cm d'alçada útil, composta per estructura de
perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat, de 60x30 mm i 1450 mm d'alçària total, col·locats en
vertical, separats entre sí 29 cm, soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 450x5 mm,
col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del cantell del
forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica de passera. inclou formació de talls verticals
d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 58 cm, per a que actuin com a sobreixidors. inclou
canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de
dimensions 50x30 mm, en forma de ´´l´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix.
revestiment de barana mitjançant safates de xapa plegada d'acer corten, de 1,5 mm de gruix,
disposades en vertical, de 442 mm de desenvolupament, amb 2 plecs, fixades mecànicament a
perfils tubulars per les ales de la safata. les safates es col·locaran capicuades. inclou passamà
superior de remat compost per perfil tubular d'acer corten de 90x90x4 mm, obert per la part inferior i
soldat interiorment a muntants verticals tubulars. inclou tots els materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. tot segons plànols de detall.

P- 114

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€77,52UFB12SB24 Br_03 - barana tipus br_03, d'acer corten, recta, de dimensions totals 137x100 cm d'alçada,
composta per un passamà superior i dos muntants verticals, tots de platina de perfil massís d'acer
corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb morter.

P- 115

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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€52,99MFB12SB25 Br_06 - barana tipus br_06, d'acer laminat en calent, de 90 cm d'alçada, composta per un passamà
superior i muntants verticals separats aproximadament cada 80 cm, tots de platina de perfil massís
d'acer laminat en calent, de 60x10 mm, col·locada soldada a estructura metàl·lica de suport. inclou
part proporcional de pintat dels passamans amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
a l'esmalt sintètic.

P- 116

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

€54,18MFB12SB26 Br_07 - barana tipus br_07, d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, composta per un passamà
superior i muntants verticals separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil
massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb morter.

P- 117

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

€56,57MFB12SB27 Br_08 - barana tipus br_08, d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, per a escala i tram recte,
composta per un passamà superior i muntants verticals separats aproximadament 120 cm entre sí,
tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb morter.

P- 118

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€554,05UFB12SB33 Element de protecció física de cablejat de catenària i feeder, compost per una safata plegada
d'acer galvanitzat, de dimensions aproximades 50x25 cm (100 cm de desenvolupament) i 275 cm
de llargada, amb 2 plecs, soldada a perfils tubulars d'acer galvanitzat, de 40x40x3 mm, soldats a
part inferior de bigues de passera. tot segons detalls de projecte i especificacions tècniques de fgc.

P- 119

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€32,55MFD56FC72 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la cara superior,
col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó hne-15/p/10

P- 120

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

€71,17uFD5J4F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 121

(SETANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

€79,50uFD5Z7CD4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40 mm, classe D400
segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

P- 122

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€0,34MFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 123

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€66,59uFDKZHEB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

P- 124

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

€350,00PAFF323002 Treballa realització proves i posada en servei enllumenat
inclou projecte de legalització amb taxes i despeses

P- 125

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

€2,40MFG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada

P- 126

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€5,64mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

P- 127

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€43,29mFG23SX01 Tub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm de gruix de paret, amb unió roscada i
muntat superficialment, soldat a estructura metàl·lica de passera. Acabat pintat a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Inclou part proporcional de formació de
corba de 1,00 m de radi interior per al pas de tram horitzontal a vertical, així com execució de
portella de registre a la zona de la corba.

P- 128

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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€6,02MFG312554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 129

(SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€8,00MFG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

P- 130

(VUIT EUROS)

€5,21MFG321174 Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb designació h07v-k, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb aïllament pvc, col·locat en tub

P- 131

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€55,51UFGD2111D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície 0,2 m2, de 2 mm de
gruix i soterrada

P- 132

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

€7.962,44UFHGASX05 Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat

P- 133

(SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€946,38UFHQBZ901 Punt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de 1,2m, i fust d'acer galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color ral-9007. realitzada en injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i temperatura de color 4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la placa led. fixació vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa

P- 134

(NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€119,26M3FR3P2254 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 ds/m,
segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

P- 135

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€4,04UFR4DK433 Subministrament de genista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 lP- 136
(QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

€7,75UFR662331 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de
40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

P- 137

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€115,95m2G3L2A55A Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta resistència d'acer galvanitzat, amb filferro de 3 mm de
diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, per a una càrrega unitària màxima de 15 kN/m2, fixacions a
base d'empernatges d'acer de 5 m de llargària i 25 mm de diàmetre, col·locats cada 10 m2,
totalment muntada pel seu correcte funcionament

P- 138

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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€12,79m2G3L53130 Formigó projectat en sec, de 20 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de gruix, col·locat com a
protecció del talús

P- 139

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€1.179,67PAPPA000CQ Partida alçada d'abonament integre en concepte de les proves i assaigs del control de qualitat de
l'obra, segons Pla de Control de Qualitat annex al projecte.

P- 140

(MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€2.021,99PAPPA000SS Partida alçada d'abonament integre per a l'execució i el subministrament de tots els elements,
mitjans i personal necessaris per al compliment de totes les mesures de seguretat i salut durant
l'execució de les obres s/ rd.1627/1997. inclou tots els treballs i elements necessaris per garantir la
seguretat i la no afectació del servei de les vies del cremallera.

P- 141

(DOS MIL VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

Salvador Boada - Arquitecte
Francesc Xairó i Associats, SLP
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M313515H51 Fonament de formigó armat ha-30/b/20/iiib abocat amb bomba, armat amb 40
kg/m3 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

P- 1  €192,94

Altres conceptes 192,94 €

M3135C76G0 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments,
ha-30/b/20/iiib, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba, armat amb 60 kg/m3 d'armadura per a lloses de
fonaments ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2

P- 2  €191,24

Altres conceptes 191,24 €

M214LMSB45 Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer
galvanitzat i prelacat, de gruix 1 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a
una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kn/m2, llum menor de 2,8 m, amb
una quantia de 1,5 kg/m2 d'armadura ap500 s d'acer en barres corrugades,
armadura ap500 t en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d i
una quantia de 0,087 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements
resistents industrialitzats, formigó autocompactant per a elements horitzontals
elaborat en central amb 2 h de manteniment de propietats reològiques amb
una resistència a compressió de 30 n/mm2, un tamany màxim del granulat de
12 mm per a una classe d'exposició tipus iv, fluidesa de 600 a 700 mm,
segons normes nte-csz , ehe-08 i cte-se-c, ref. h30/iv de la sèrie agilia de
lafarge, o equivalent, acabat com a paviment, colorejat, abocat amb bomba.

P- 3  €62,91

Altres conceptes 62,91 €

M4B14C32E Passamà de tub rodó de d 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer
de d 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

P- 4  €22,51

Altres conceptes 22,51 €

M3E2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 5  €3,57

Altres conceptes 3,57 €

m3E2219451 Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària
fins a 6 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora
i càrrega mecànica sobre camió

P- 6  €5,98

Altres conceptes 5,98 €

M3E221SX10 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió baixa (5 a 25
mpa), executada per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de
fondària fins a 6 m, realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió

P- 7  €17,07

Altres conceptes 17,07 €

M3E222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 8  €8,14

Altres conceptes 8,14 €

M3E222172A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió baixa (< 25 mpa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

P- 9  €22,19

Altres conceptes 22,19 €

m3E222192A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

P- 10  €46,68

Altres conceptes 46,68 €
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M3E222B432 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 11  €9,11

Altres conceptes 9,11 €

m3E222B632 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
de de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

P- 12  €11,22

Altres conceptes 11,22 €

M3E222B834 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió baixa (< 25 mpa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

P- 13  €30,12

Altres conceptes 30,12 €

m3E222B836 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

P- 14  €46,55

Altres conceptes 46,55 €

M3E225277F Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del pm

P- 15  €16,48

Altres conceptes 16,48 €

M3E2R35069 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 16  €6,38

Altres conceptes 6,38 €

m3E31521H1 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 17  €78,56

B064300B Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

€73,16100
Altres conceptes 5,40 €

M3E3252QH4 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim, ha-30/b/20/iv
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
bomba

P- 18  €121,13

B065EV0B Formigó ha-30/b/20/iv de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iv

€91,53900
Altres conceptes 29,59 €

KgE32B300Q Armadura per a murs de contenció ap500 s, d'una alçària màxima de 6 m,
d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

P- 19  €1,50

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00756
Altres conceptes 1,49 €

M2E32D1103 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una
alçària <= 3 m

P- 20  €24,23

B0A31000 Clau acer €0,13192
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,73466
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,09848
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos €1,58202
B0DZA000 Desencofrant €0,24000
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm €0,57000

Altres conceptes 20,87 €
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M2E32D1A03 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50
cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m

P- 21  €17,97

B0A31000 Clau acer €0,13192
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos €0,73466
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,09848
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos €1,58202
B0DZA000 Desencofrant €0,24000
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm €0,57000

Altres conceptes 14,61 €

M2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

P- 22  €12,19

B06NLA2C Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/p/20

€7,01085
Altres conceptes 5,18 €

KgE4415125 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

P- 23  €1,94

B44Z502A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,14000

Altres conceptes 0,80 €

KgE4415315 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta,
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

P- 24  €1,94

B44Z50AA Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,14000

Altres conceptes 0,80 €

KgE4435125 Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

P- 25  €1,91

B44Z502A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,14000

Altres conceptes 0,77 €

ME443SB09 Coronament de mur amb perfil d'acer laminat, tipus upn-160, compost per
acer s275jr segons une-en 10025-2, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.

P- 26  €33,04

B44Z5015 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

€21,62000

Altres conceptes 11,42 €

KgE44Z5A25 Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 27  €4,00

B44Z5A2A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,36000
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Altres conceptes 2,64 €

KgE44ZSB13 Remats d'acer - acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a formació de remats verticals i/o
horitzontals de revestiments, col·locat a l'obra amb soldadura, a més de 3,00
m d'alçària.

P- 28  €3,74

B44Z5A2A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€1,36000

Altres conceptes 2,38 €

UE44ZSB14 Marquesina 1 - formació de marquesina per a protecció de portes d'accés a
l'ascensor, de dimensions globals en planta de 248 x 56 cm, composta per un
perfil laminat en calent, tipus upn-160, d'acer s275jr segons une-en 10025-2,
perimetral, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt
sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura. relliga inferior, composta per
entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
25x2 mm, fixada mecànicament a perfil d'acer perimetral i registrable. coberta
superior a base de xapa plegada d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, fixada
mecànicament sobre subestructura de suport, amb 3 plecs, formant goteró
perimetral. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar
la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs complementaris de
segellat. marquesina preparada per a allotjar lluminària interior.

P- 29  €548,77

B0B51320 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
25x2 mm, en peces de 1000x500 mm

€66,46200
B0CJSB14 Planxa d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, amb 3 plecs. €144,27500
B44Z5A2A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, per a reforç

d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€101,32000

B89ZB000 Esmalt sintètic €3,54600
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €3,13000

Altres conceptes 230,04 €

UE44ZSB15 Marquesina 2 - formació de marquesina per a protecció de porta d'accés
inferior a l'ascensor 1, de dimensions globals en planta de 295 x 56 cm,
composta per un perfil laminat en calent, tipus upn-160, d'acer s275jr segons
une-en 10025-2, perimetral, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat a l'esmalt sintètic, col·locat a l'obra amb soldadura. relliga inferior,
composta per entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 25x2 mm, fixada mecànicament a perfil d'acer perimetral i
registrable. coberta superior a base de xapa plegada d'acer corten, de 1,2 mm
de gruix, fixada mecànicament sobre subestructura de suport, amb 3 plecs,
formant goteró perimetral. inclou tots els materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. inclou treballs
complementaris de segellat. marquesina preparada per a allotjar lluminària
interior.

P- 30  €656,90

B0B51320 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
25x2 mm, en peces de 1000x500 mm

€94,05000
B0CJSB14 Planxa d'acer corten, de 1,2 mm de gruix, amb 3 plecs. €170,14500
B44Z5A2A Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, per a reforç

d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

€122,26400

B89ZB000 Esmalt sintètic €5,91000
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €5,00800

Altres conceptes 259,52 €

M3E4511AH4 Formigó per a pilars, ha-30/b/20/iiia, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 31  €125,34

B065EH0B Formigó ha-30/b/20/iiia de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iiia

€87,22350
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Altres conceptes 38,12 €

KgE4B13000 Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2

P- 32  €1,31

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,00620
Altres conceptes 1,30 €

M2E4D11123 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

P- 33  €26,13

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos €0,10725
B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos €3,44400
B0DZA000 Desencofrant €0,30000
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm €0,25000

Altres conceptes 22,03 €

ME4PRSB40 Banc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a 6 m de llargària,
armat interiorment amb malla de barres d'acer inoxidable de 6 mm de
diàmetre i 10x10 cm, col·locada recolzada sobre bancada d'obra. Inclou
tractament hidrofugant de la superfície de formigó.

P- 34  €76,14

B4PRSB40 Banc de formigó prefabricat d'una peça de 60x6 cm, de fins a 6 m de
llargària.

€46,00000
Altres conceptes 30,14 €

UE4ZW1J60 Pern de connexió tipus nelson de diàmetre 3/4´´ polzades, soldat a la xapa
col·laborant

P- 35  €3,08

B0AA0A05 Pern de connexió tipus nelson de 3/4´´ de diàmetre, per a planxes
col·laborants

€0,79000
Altres conceptes 2,29 €

UE545SB17 Coberta ascensors - formació de coberta amb planxa d'acer galvanitzada i
lacada, acabat llis de color especial a escollir per la df, treballada a taller, per
a col·locació a obra a mida, de dimensions aproximades globals en planta de
210 x 210 cm, a quatre aigües, amb un plec perimetral formant faldó de 40
mm d'alçada. col·locada fixada mecànicament a subestructura tubular de
suport i formació de pendents. inclou tots els materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. inclou qualsevol
treball de segellat o remat complementari. tot segons plànols de detall.

P- 36  €295,80

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €2,72000
B0CHSB17 Coberta de planxa d'acer galvanitzada i lacada, acabat llis de color especial a

escollir per la df, treballada a taller, per a col·locació a obra a mida, de
dimensions aproximades globals en planta de 210 x 210 cm, a quatre aigües,
amb un plec perimetral formant faldó de 40 mm d'alçada. inclou
subestructura tubular de suport, fixació i formació de pendents.

€276,00000

Altres conceptes 17,08 €

M2E83QSB08 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm de
desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de suport a
base de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 40x2mm,
col·locats amb fixacions mecàniques sobre base de suport de formigó, obra
ceràmica o acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de direcció, així
com resta de materials i treballs auxiliars per a deixar la partida d'obra
totalment enllestida.

P- 37  €69,14

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €1,02000
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €1,10500
B0CHSB08 Safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió

atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària
com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd
2 plecs, acabat llis.

€35,08800
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B44ZB052 Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils

conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega, tallat a mida i galvanitzat
€12,06000

Altres conceptes 19,87 €

M2E83QSB11 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm de
desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat llis, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura de suport a
base de perfils conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de 40x60x4mm,
soldats a estructura d'acer. inclou talls d'ajust en cantonades i canvis de
direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida.

P- 38  €79,18

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €1,02000
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €1,10500
B0CHSB08 Safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió

atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària
com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd
2 plecs, acabat llis.

€35,08800

B44ZB052 Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega, tallat a mida i galvanitzat

€21,10500
Altres conceptes 20,86 €

M2E83QSB12 Revestiment vertical amb safates plegades de planxa d'acer amb resistència
millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en
10025-5, a més de 3,00 m d'alçària com a màxim, de fins a 400 mm de
desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd 2 plecs, acabat microperforat,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre subestructura. inclou subestructura
de suport a base de perfils conformats d'acer galvanitzat, rectangulars, de
40x60x4mm, soldats sobre estructura d'acer. inclou talls d'ajust en
cantonades i canvis de direcció, així com resta de materials i treballs auxiliars
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida.

P- 39  €89,77

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €1,02000
B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis €1,10500
B0CHSB12 Safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió

atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària
com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1 mm de gruix, amd 2
plecs, acabat microperforat.

€45,18600

B44ZB052 Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega, tallat a mida i galvanitzat

€21,10500
Altres conceptes 21,35 €

m2E84DRB01 Revestiment horitzontal inferior per a passera núm. 1, a base de xapa cega
d'acer corten, de 3 mm de gruix, col·locada de forma contínua a tota la
superfície inferior de la passera, soldada a elements estructurals. Inclou part
proporcional de tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la
partida d'obra totalment enllestida.

P- 40  €64,80

B44ZS04K Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp
segons pne-en 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent
en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

€54,87150

Altres conceptes 9,93 €

M2E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 41  €27,80

B89ZB000 Esmalt sintètic €3,01410
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €2,55408

Altres conceptes 22,23 €

m2E8A8RB03 Envernissat d'element d'acer corten, al vernís de poliuretà, acabat a dos
components, tipus Novodur Laca Satinada, o equivalent, amb la superfície
mat

P- 42  €11,80

B8AZRB03 Vernís de poliuretà, acabat a dos components, tipus Novodur Laca Satinada,
o equivalent, amb la superfície mat

€3,35440
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Altres conceptes 8,45 €

m2E8B11A05 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector hidròfugP- 43  €6,60
B8B15000 Protector hidròfug €1,53255

Altres conceptes 5,07 €

m2E8B271E3 Pintat de superfície de parament de formigó amb pintura per a la protecció de
superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de resines acríliques,
monocomponent, per a protecció contra la penetració i resistent a l'humitat,
aplicada en tres capes

P- 44  €6,87

B8B471E0 Pintura per a la protecció de superfícies de formigó, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció contra la penetració i
resistent a l'humitat

€2,64600

Altres conceptes 4,22 €

ME8J9SA3J Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat
amb fixacions mecàniques

P- 45  €15,07

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €1,02000
B0CHSA3J Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30

cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament
€4,72311

Altres conceptes 9,33 €

M2E9GZ2000 Ratllat manual de paviments de formigóP- 46  €2,59
Altres conceptes 2,59 €

UE9S1SB18 Sortida emergència asc_1:
formació de conjunt de passera volada per a sortida d'emergència d'ascensor
1, composta per paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas
de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat
sobre subestructura de perfils d'acer laminat en calent, tipus t-40, soldats a
perfil perimetral d'acer laminat en calent, tipus upn-160. inclou formació de
tram d'escala d'emergència, composta per estructura lateral de perfil d'acer
laminat tipus upn-160, formació de 6 graons de 29 x 80 cm, d'entramat d'acer
galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm,
recolzats sobre perfils d'acer laminat tipus lpn-40.4, soldats a estructura
principal d'escala. inclou ancoratge d'estructura d'escala a fonament de
formigó armat. inclou pintat del conjunt estructural amb una capa de pintura
antioxidant i dues capes d'acabat a l'esmalt sintètic, color a escollir per la df.
inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida.

P- 47  €1.056,49

B0B51320 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
25x2 mm, en peces de 1000x500 mm

€220,70400
B44Z5015 Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

€328,70450

E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

€251,62873
Altres conceptes 255,45 €

ME9VZ1211 Formació d'esglaó amb formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició i

P- 48  €25,10

B05B1001 Ciment ràpid cnr4 en sacs €0,13000
B064100C Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat

10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
€1,80495

B0A31000 Clau acer €0,39300
Altres conceptes 22,77 €

ME9WZSB10 Formació de banc, per a revestir, de 45 cm d'alçària útil, amb totxana de
290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

P- 49  €28,23

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1 €3,40000
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Altres conceptes 24,83 €

UEB32SB16 Reixa de ventilació de recinte d'ascensor, composta per perfils horitzontals de
secció en ´´z´´, d'acer galvanitzat, de 14 cm de desenvolupament, amb marc
de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a
estructura base de perfils d'acer, per a un buit d'obra aproximat de 190x86
cm. inclou formació d'escopidor inferior de 30 cm de desenvolupament i
secció en ´´z´´. inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a
deixar la partida d'obra totalment enllestida. inclou qualsevol treball auxiliar de
segellat o remat. tot segons plànols de detall.

P- 50  €174,01

BB32SB16 Reixa de ventilació composta per perfils horitzontals de secció en ´´z´´, d'acer
galvanitzat, de 14 cm de desenvolupament, amb marc de passamà d'acer i
platines portants de 20x2 mm, fixada mecànicament a estructura base de
perfils d'acer, per a un buit d'obra aproximat de 190x86 cm. inclou formació
d'escopidor inferior de 30 cm de desenvolupament i secció en ´´z´´.

€140,00000

Altres conceptes 34,01 €

m2EB32SX02 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, fixada
mecànicament a estructura metàl·lica.

P- 51  €91,56

BB32U001 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm

€78,15000
Altres conceptes 13,41 €

M2EC15SB01 Subministrament i muntatge de tancament de vidre pla amb perfils en ´´u´´,
tipus u-glass o equivalent, de vidre imprès translúcid, armat, de tonalitat
verdosa, de 262 mm d'amplada, 41 mm d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor,
col·locats en greca per a paret de tancament simple. inclou part proporcional
de perfileria perimetral d'alumini lacat (inferior, superior i vertical), tapajuntes
amb perfileria de tancament als costats verticals i horitzontals, bandes de
recolzament de poliestirè, cunyes, separadors, tacs de fixació de poliestirè i
segellat elàstic. inclou tots els materias i treballs auxiliars necessaris per a
deixar la partida d'obra totalment enllestida.

P- 52  €85,80

BC15SB01 Vidre imprès translúcid, armat, de tonalitat verdosa, de 262 mm d'amplada,
41 mm d'amplada d'ala i 6 mm d'espessor, col·locats en greca per a paret de
tancament simple. inclou part proporcional de perfileria perimetral d'alumini
lacat (inferior, superior i vertical), tapajuntes amb perfileria de tancament als
costats verticals i horitzontals, bandes de recolzament de poliestirè, cunyes,
separadors, tacs de fixació de poliestirè i segellat elàstic.

€52,28520

Altres conceptes 33,51 €

UED351430 Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

P- 53  €59,28

BD351430 Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides
interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a
3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

€34,69000

Altres conceptes 24,59 €

UED353U52 Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de troquelats per a
pas d'installacions, amb marc i tapa, muntat

P- 54  €35,68

BD353U52 Pericó prefabricat de formigó de 50x50x50 cm, provista de troquelats per a
pas d'installacions, amb marc i tapa

€31,00000
Altres conceptes 4,68 €

MED5H8588 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 100
a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe c250,
segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

P- 55  €76,52

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

€8,12087
BD5H8588 Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 100 a

130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe c250
segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal

€52,09050
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Altres conceptes 16,31 €

MED7FT350 Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense
pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons une-en
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

P- 56  €42,68

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €3,43539
B064300B Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20

mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
€6,91704

BD7FT350 Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn
160 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a
unió el·làstica amb anella elastomèrica

€7,56250

BDW3B900 Accessori genèric per a tub de pvc de d=160 mm €5,72880
BDY3B900 Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 mm €0,26000

Altres conceptes 18,78 €

MEF42147A Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 18 mm
de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 57  €6,67

B0A7A400 Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 18 mm de diàmetre
interior

€0,14000
BF421470 Tub d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb soldadura longitudinal, de 18

mm de diàmetre exterior i de 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
une-en 10312

€2,18280

BFW41810 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 18 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

€0,86850
Altres conceptes 3,48 €

MEF4227AA Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 35 mm
de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en 10312,
unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 58  €12,14

B0A7A700 Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre
interior

€0,37200
BF4227A0 Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 35

mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en
10312

€5,23260

BFW41E10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

€2,06250
Altres conceptes 4,47 €

MEF422BEA Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 76,1
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

P- 59  €43,04

B0A7BB00 Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior €0,86700
BF422BE0 Tub d'acer inoxidable 1.4307 (aisi 304l) amb soldadura longitudinal, de 76,1

mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons une-en
10312

€16,01400

BFW41J10 Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a
pressió

€15,72600
Altres conceptes 10,43 €

mEG22KB11 Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

P- 60  €2,83

BG22KB10 Tub flexible corrugat de polipropilè, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 750 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

€1,94820

Altres conceptes 0,88 €

MEG23RB15 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, amb unió roscada i
muntat superficialment

P- 61  €10,08
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BG23RB10 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a

l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, per a roscar
€7,19100

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer €0,27000
Altres conceptes 2,62 €

MEG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 62  €11,59

BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 €1,49940
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,17000

Altres conceptes 9,92 €

MEG380A02 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialmentP- 63  €11,14
BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 €2,15220
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus €0,40000

Altres conceptes 8,59 €

mEG380A07 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de
connexió a terra

P- 64  €14,54

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 €2,15220
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus €0,17000

Altres conceptes 12,22 €

UEG51UD01 Equip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port com1 (rs-232, rs-484, ethernet), per a mesura directa,
col·locat en cpm

P- 65  €627,04

BG51UD01 Equip de comptatge per a subministre bt fins a 63 a, amb comptador trifàsic
digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva,
comunicació amb port com1 (rs-232, rs-484, ethernet), per a mesura directa

€551,76000

BGW1N000 Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors €25,66000
Altres conceptes 49,62 €

UEGD2121D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,3 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

P- 66  €81,50

BGD21210 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,3 m2 de
superfície i de 2 mm de gruix

€68,57000
BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra €4,69000

Altres conceptes 8,24 €

uEGD2131D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,45 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

P- 67  €165,34

BGD21310 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,45 m2 de
superfície i de 2 mm de gruix

€152,41000
BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra €4,69000

Altres conceptes 8,24 €

uEGDP2201 Ànode de magnesi 66x520 mm terminals, muntat i amb totes les connexions
fetes

P- 68  €108,84

BGDP2200 Ànode de magnesi 66x520 mm terminals €98,91000
Altres conceptes 9,93 €
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uEGDPRB02 Subministrament i instal·lació de descarregador d'intèrvals, model homologat
per FGC, totalment instal·lat i connexionat a via i a estructura metàl·lica,
segons indicacions de FGC, per a connexió de passera i ascensor, pròximes
a la catenària, per tal que en cas de derivació de la línia aèria i contacte amb
l'estructura metàl·lica, el descarregador faci de conductor i la subestació talli
la corrent evitant perill d'electrocució. Inclou armari de protecció de poliester,
amb clau. Inclou tots els elements de clablejat, protecció, connexió, regulació i
control necessaris, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. Inclou
proves finals. Subministrament i instal·lació a realitzar-se per empresa
homologada.

P- 69  €3.190,19

BGDPRB02 Descarregador d'intèrvals, model homologat per FGC, totalment instal·lat i
connexionat a via i a estructura metàl·lica, segons indicacions de FGC, per a
connexió de passera i ascensor, pròximes a la catenària, per tal que en cas
de derivació de la línia aèria i contacte amb l'estructura metàl·lica, el
descarregador faci de conductor i la subestació talli la corrent evitant perill
d'electrocució. Inclou armari de protecció de poliester, amb clau. Inclou tots
els elements de clablejat, protecció, connexió, regulació i control necessaris.

€2.800,00000

Altres conceptes 390,19 €

uEH6DSB60 Lluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana d'acer corten, amb
forma circular de 45 mm de diàmetre, model XTREMA 45 de la casa LAMP, o
equivalent. Cos fabricat en acer inoxidable i difusor de metacrilat glassejat,
equipada amb un LED blanc càlid i òptica fixa Wide flood, amb una IP67 i
driver LED a 700mA.

P- 70  €25,90

BH6DSB60 Lluminària empotrable d'exterior per a encastar a barana d'acer corten, amb
forma circular de 45 mm de diàmetre, model XTREMA 45 de la casa LAMP, o
equivalent. Cos fabricat en acer inoxidable i difusor de metacrilat glassejat,
equipada amb un LED blanc càlid i òptica fixa Wide flood, amb una IP67 i
driver LED a 700mA.

€10,41000

BHW61000 Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització €0,60000
Altres conceptes 14,89 €

UEHA1Z201 Llumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini extruit, pintat ral.
moldulat 1.2 m. 36 leds, 50 w
inclou equips

P- 71  €127,39

BHA1Z201 Llumenera continua amb led lledo feel line perfil alumini extruit, pintat ral.
moldulat 1.2 m. 36 leds, 50 w
inclou equips

€121,00000

BHWA1000 Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs
fluorescents

€1,50000
Altres conceptes 4,89 €

MlEHA1Z801 Llumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada en perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada

P- 72  €20,98

BHA1Z801 Llumenera de tira de leds osram linearligth 22w/m, muntada en perfil alumini
inclou equips
muntada i connectada

€11,20000

Altres conceptes 9,78 €
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UEL28ASC1 Ascensor 1:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium
d'ascensors serra, o equivalent, sense cambra de màquines, motor de 8.0kw
de potència trifàsic a 380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades (2 parades usables i 1 parada intermitja de seguretat segons
requeriments normatius), 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8
persones, cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble
embarcament a 180º, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a
mínim, tipus led, maniobra universal simple, portes interiors i exteriors
automàtiques d'obertura central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de
fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables,
amortidors de vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de
maniobra, bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de
velocitat i paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades,
instal·lació elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment muntat,
connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

P- 73  €25.578,00
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BL31ASC1 Ascensor 1:

subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium
d'ascensors serra, o equivalent, sense cambra de màquines, motor de 8.0kw
de potència trifàsic a 380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat,
3 parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones,
cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a
180º, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus led,
maniobra universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura
central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables, amortidors de
vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment muntat,
connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 13,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

€25.578,00000

Altres conceptes 0,00 €
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UEL28ASC2 Ascensor 2:
subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium
d'ascensors serra, o equivalent, sense cambra de màquines, motor de 8.0kw
de potència trifàsic a 380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat, 3
parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones, cabina
d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a 180º, amb
enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus led, maniobra
universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura central de
vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit,
guies, cables de tracció i passa-cables, amortidors de vall, contrapesos,
portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor, xassís i
portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia
telefònica i sistemes de seguretat. totalment muntat, connexionat i provat per
la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

P- 74  €27.073,07
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BL31ASC2 Ascensor 2:

subministrament i instal·lació completa d'ascensor elèctric model tipus trivium
d'ascensors serra, o equivalent, sense cambra de màquines, motor de 8.0kw
de potència trifàsic a 380 volts, de freqüència variable, d' 1 m/s de velocitat,
3 parades, 630 kg de càrrega nominal, amb capacitat per a 8 persones,
cabina d'acer inoxidable de 1100x1400x2200 mm i doble embarcament a
180º, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a mínim, tipus led,
maniobra universal simple, portes interiors i exteriors automàtiques d'obertura
central de vidre de 800x2000 mm. inclús ganxos de fixació, llums
d'enllumenat del buit, guies, cables de tracció i passa-cables, amortidors de
vall, contrapesos, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra,
bastidor, xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i
paracaigudes, botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació
elèctrica, línia telefònica i sistemes de seguretat. totalment muntat,
connexionat i provat per la empresa instal·ladora mitjançant les
corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

resum de característiques tècniques:
nombre de persones: 8
capacitat és kgs: 630
nombre de parades: 3
velocitat de règim: 1 m / s.
amb anivellament: variador freqüència
recorregut aproximat: 10,00 m.
motor: 8.0kw.
volts: 380 v
sala de màquines: sense sala
tipus de maniobra: universal
recinte: 1830 x 1750 mm.
cabina: 1100 x 1400 mm.
accessos: dos a 180º
acabats: acer inoxidable
sòl: preparat per rebre paviment de pedra.
il·luminació: leds
portes cabina: dues, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
portes de replà:tres, automàtiques de vidre i obertura central de 2 fulles de
800 x 2000 mm.
polsadors: amb relleu

la partida inclou, també:
- taxes de legalització.

la instal·lació complirà amb la directiva europea 95/16/ce. 
amb marcatge ce segons real decreto 1314/1997

€27.073,07000

Altres conceptes 0,00 €

UEM91SX11 Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (pdc) electrònic,
amb un abanç del temps d'encebament de 15 µs, amb n-i radi=35m,n-ii
radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv radi=75m d'acord amb assaig une 21186, amb
pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa mural muntat superficialment a la
paret

P- 75  €870,33

BM91F23A Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (pdc) electrònic,
amb un abanç del temps d'encebament de 15 µs, amb n-i radi=35m,n-ii
radi=45m, n-iii radi=60m, n-iv radi=75m d'acord amb assaig une 21186, amb
pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa mural

€667,76000

Altres conceptes 202,57 €

UEM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb
dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps

P- 76  €313,59

BM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a
muntar en el cable conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu
de mesurador de la intensitat de corrent

€298,54000
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Altres conceptes 15,05 €

UEP5351A2 Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector
rj11 simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre
caixa o bastidor

P- 77  €11,20

BP5351A2 Presa de senyal telefònica de tipus modular d'1 mòdul estret, amb connector
rj11 simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar
sobre bastidor o caixa

€4,52000

Altres conceptes 6,68 €

UEPD6111M Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat
mecànicament

P- 78  €17,05

BPD6111M Punt simple de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, per a fixar
mecànicament

€12,08000
Altres conceptes 4,97 €

M3F2131323 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 79  €69,60

Altres conceptes 69,60 €

M3F2135123 Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

P- 80  €30,31

Altres conceptes 30,31 €

MF2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 81  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

M2F2194JA5 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

P- 82  €14,28

Altres conceptes 14,28 €

M2F2194XC5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

P- 83  €3,90

Altres conceptes 3,90 €

MF21B3001 Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

P- 84  €18,30

Altres conceptes 18,30 €

UF21Q1121 Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc
de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

P- 85  €11,39

Altres conceptes 11,39 €

M3F221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 86  €4,22

Altres conceptes 4,22 €

M2F2241010 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsP- 87  €1,85
Altres conceptes 1,85 €

M3F226470A Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90 % del pm

P- 88  €5,95

Altres conceptes 5,95 €
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M3F226490F Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de
la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del pm

P- 89  €5,80

Altres conceptes 5,80 €

M2F227T00F Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pmP- 90  €1,48
Altres conceptes 1,48 €

M3F2R54269 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

P- 91  €7,36

Altres conceptes 7,36 €

M3F2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P- 92  €22,38

B2RA63G0 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

€22,38000

Altres conceptes 0,00 €

M3F2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

P- 93  €9,95

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

€9,94700

Altres conceptes 0,00 €

M3F3J1111A Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro
d'acer galvanitzat de diàmetre 2 mm, i 5x7 cm de pas de malla, reblert amb
pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics

P- 94  €118,59

B0342500 Pedra granítica de més de 150 mm, per a reblert de gabions €25,68500
B0A12000 Filferro acer galvanitzat €1,54000
B0D81580 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos €2,68000
B0DZP500 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm €1,00000
B35A2125 Gabió1x2x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 2

mm, i 5x7 cm de pas de malla
€17,94975

Altres conceptes 69,74 €

M3F923RJ10 Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material

P- 95  €18,85

B033RJ00 Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm €13,99233
Altres conceptes 4,86 €

M3F9265B11 Subbase de formigó hm-20/p/10/i, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

P- 96  €84,62

B064100C Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

€70,19250
Altres conceptes 14,43 €

MF96517ED Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada c5 de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió u (r-6 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 97  €27,68

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

€5,96530
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B0710250 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
€0,07058

B96517E0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada c5
de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe
resistent a flexió u (r-6 mpa), segons une-en 1340

€4,90350

Altres conceptes 16,74 €

PAF965RB04 Partida alçada a justificar corresponent als treballs de desmuntatge i
recol·locació d'embornals existents al Passeig del Taga, per tal de permetre
l'execució del nou tram de vorera. Inclou treballs i materials auxiliars
necessaris per a ajust a nova ubicació i posició dels embornals desplaçats.

P- 98  €508,90

Sense descomposició 508,90 €

mF965SX03 Vorada recta de peces de formigó, bicapa, tipus ´´Bordillo P-1 canto romo´´ de
la casa GLS, o equivalent, amb secció normalitzada per a vianants A2 de
20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

P- 99  €25,41

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

€4,07044
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
€0,07058

B96512C0 Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

€5,65080

Altres conceptes 15,62 €

MF96ASB05 Frontal de graó (contrapetja) de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 160
mm d'alçària (120 mm vistos), inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a
la xapa i col·locada com a encofrat perdut de formació de graó de formigó i
remat de paviment d'estesa de graó.

P- 100  €30,76

B96ASB05 Remat de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 160 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa

€23,64360
Altres conceptes 7,12 €

MF96ASB06 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a encofrat
perdut perimetral de paviment de formigó.

P- 101  €29,30

B96ASB06 Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

€22,18500
Altres conceptes 7,12 €

MF96ASB07 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada com a encofrat
perdut perimetral de paviment de formigó.

P- 102  €36,52

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

€2,87100
B96AUC20 Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
€26,53020

Altres conceptes 7,12 €

MF96ASB09 Sòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en forma de u d'ales
desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm d'alçària d'una de les ales, 160mm de
base i 60 mm d'alçària de l'altra ala, col·locat com a remat de paviment per a
formació de canal perimetral de recollida d'aigües i sòcol refós de l'aplacat del
parament vertical, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.

P- 103  €47,85

B96ASB09 Sòcol a base de peça conformada de xapa d'acer corten en forma de u d'ales
desiguals, de 8 mm de gruix, 135 mm d'alçària d'una de les ales, 160mm de
base i 60 mm d'alçària de l'altra ala, col·locat com a remat de paviment per a
formació de canal perimetral de recollida d'aigües i sòcol refós de l'aplacat
del parament vertical, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la
xapa.

€39,78000
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Altres conceptes 8,07 €

MF96AU020 Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resitència mínima a compressió

P- 104  €37,30

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

€2,87100
B96AUC20 Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs

elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa
€27,31050

Altres conceptes 7,12 €

MF97422EA Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de
20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
blanc

P- 105  €13,10

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs €0,18242
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
€0,46280

B97422E1 Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles €5,40350
Altres conceptes 7,05 €

MF985A50D Gual de peces de formigó, doble capa, 22x30 cm, col·locat sobre base de
formigó no estructural 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a
30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter

P- 106  €37,99

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

€7,22854
B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
€0,07713

B985A500 Peça de formigó per a guals, doble capa, de 22x30 cm €10,96200
Altres conceptes 19,72 €

MF9A1SB32 Formació de graó reblert amb formigó ref. art-arena de la sèrie artevia de
lafarge, o equivalent, amb additiu, de 15 cm de gruix aproximat, amb estesa i
vibrat mecànic del material, amb acabat texturat, per una amplada de graó de
32 cm d'estesa.

P- 107  €9,57

B9G8C0A0HVLI Morter especial amb aditius seleccionats d'última generació, per a paviment
d'estètica similar als camins d'arena, amb una resistència molt superior., ref.
art-arena de la serie artevia de lafarge

€3,83500

Altres conceptes 5,74 €

M2F9E1321G Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland

P- 108  €39,52

B0111000 Aigua €0,00171
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,90204
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en

sacs
€0,36475

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt €7,03800
Altres conceptes 31,21 €

M2F9G8CTA0HVLI Paviment de formigó ref. art-arena de la serie artevia de lafarge amb additiu,
per a paviment continu, de 15 cm de gruix, escampat des de camió, amb
acabat texturat i compactació amb martell vibrant

P- 109  €17,37

B9G8C0A0HVLI Morter especial amb aditius seleccionats d'última generació, per a paviment
d'estètica similar als camins d'arena, amb una resistència molt superior., ref.
art-arena de la serie artevia de lafarge

€11,50500

Altres conceptes 5,87 €

M2F9Z4M616 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P- 110  €3,47

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02282
B0B34254 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:6-6 mm

6x2,2 m b500sd une-en 10080
€2,37600
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Altres conceptes 1,07 €

M2F9Z4M618 Armadura per lloses de formigó ap500 sd amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8 mm 6x2,2 m b500sd une-en 10080

P- 111  €5,59

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm €0,02530
B0B34256 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 20x20 cm d:8-8 mm

6x2,2 m b500sd une-en 10080
€4,10400

Altres conceptes 1,46 €

MFB12SB20 Br_01.a - barana tipus br_01.a per a passera, de 120 cm d'alçada útil,
composta per passamans verticals d'acer corten, de 60x8 mm i 1640 mm
d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres
horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als
passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte el paviment,
respectivament. Passamans soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de
500x5 mm, col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada
com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga
metàl·lica de passera. inclou formació de talls verticals d'aproximadament
130x10 mm, separats entre si 64 cm, per a que actuin com a sobreixidors.
inclou canal de remat de paviment i recollida d'aigües soldada a la part interior
de la xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en forma de ´´L´´, composta
per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou dos passamans superiors
situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment, respectivament, de
passamà pla d'acer corten, de 40x10 mm, connectats a passamans verticals
mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50 mm de llargada i 8
mm de gruix, soldades cada 100 cm aproximadament (cada 10 passamans).
Inclou formació de posts per a subjecció de malla d'acer de protecció
antivandàlica, mitjançant 2 passamans d'acer corten, de 80x8 mm i 225 cm
d'alçada útil, arriostrats entre sí mitjançant per quatre barres horitzontals
d'acer corten, de 8 mm de diàmetre. Inclou tots els materials i treballs auxiliars
necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons
plànols de detall.

P- 112  €313,61

B44ZS04K Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp
segons pne-en 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent
en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

€247,44600

Altres conceptes 66,16 €

MFB12SB21 Br_01.b - barana tipus br_01.b per a passera, de 110 cm d'alçada útil,
composta per passamans verticals d'acer corten, de 80x8 mm i 1500 mm
d'alçada total, separants entre ells 10 cm, arriostrats entre sí per dues barres
horitzontals d'acer corten, de 8 mm de diàmetre, passants i soldades als
passamans, situades a 66 cm i 94 cm d'alçària respecte el paviment,
respectivament. passamans soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de
325x5 mm, col·locada amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada
com a encofrat perdut del cantell del forjat de passera, i soldada a biga
metàl·lica de passera. inclou canal de remat de paviment i recollida d'aigües
soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de dimensions 50x30 mm, en
forma de ´´l´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de gruix. inclou dos
passamans superiors situats a 70 cm i 98 cm d'alçària respecte el paviment,
respectivament, de passamà pla d'acer corten, de 40x10 mm, connectats a
passamans verticals mitjançant mènsula d'acer corten, d'aproximadament 50
mm de llargada i 8 mm de gruix, soldades cada 100 cm aproximadament
(cada 10 passamans). inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. tot segons plànols de detall.

P- 113  €276,77

B44ZS04K Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp
segons pne-en 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent
en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

€215,94440

Altres conceptes 60,83 €
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MFB12SB23 Br_02.b - barana tipus br_02.b per a passera, de 110 cm d'alçada útil,
composta per estructura de perfils tubulars rectangulars d'acer galvanitzat, de
60x30 mm i 1450 mm d'alçària total, col·locats en vertical, separats entre sí 29
cm, soldats a sòcol de xapa d'acer corten inferior, de 450x5 mm, col·locada
amb connectors auxiliars de barra d'acer corrugada com a encofrat perdut del
cantell del forjat de passera, i soldada a biga metàl·lica de passera. inclou
formació de talls verticals d'aproximadament 130x10 mm, separats entre si 58
cm, per a que actuin com a sobreixidors. inclou canal de remat de paviment i
recollida d'aigües soldada a la part interior de la xapa de sòcol, de dimensions
50x30 mm, en forma de ´´l´´, composta per xapa d'acer corten de 5 mm de
gruix. revestiment de barana mitjançant safates de xapa plegada d'acer
corten, de 1,5 mm de gruix, disposades en vertical, de 442 mm de
desenvolupament, amb 2 plecs, fixades mecànicament a perfils tubulars per
les ales de la safata. les safates es col·locaran capicuades. inclou passamà
superior de remat compost per perfil tubular d'acer corten de 90x90x4 mm,
obert per la part inferior i soldat interiorment a muntants verticals tubulars.
inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. tot segons plànols de detall.

P- 114  €235,96

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera €4,76000
B0CHSB08 Safates plegades de planxa d'acer amb resistència millorada a la corrossió

atmosfèrica (corten) s355j2wp segons pne-en 10025-5, a 3,00 m d'alçària
com a màxim, de fins a 400 mm de desenvolupament i 1,5 mm de gruix, amd
2 plecs, acabat llis.

€43,00000

B44ZB052 Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie l, u, c, z i omega, tallat a mida i galvanitzat

€28,43480
B44ZS04K Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp

segons pne-en 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent
en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

€76,89000

Altres conceptes 82,88 €

UFB12SB24 Br_03 - barana tipus br_03, d'acer corten, recta, de dimensions totals
137x100 cm d'alçada, composta per un passamà superior i dos muntants
verticals, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm,
ancorada a l'obra amb morter.

P- 115  €77,52

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

€0,37750
B44ZT04K Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp

segons pne-en 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent
en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

€44,74560

Altres conceptes 32,40 €

MFB12SB25 Br_06 - barana tipus br_06, d'acer laminat en calent, de 90 cm d'alçada,
composta per un passamà superior i muntants verticals separats
aproximadament cada 80 cm, tots de platina de perfil massís d'acer laminat
en calent, de 60x10 mm, col·locada soldada a estructura metàl·lica de suport.
inclou part proporcional de pintat dels passamans amb una capa d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat a l'esmalt sintètic.

P- 116  €52,99

B44ZSB25 Platina de perfil massís d'acer laminat en calent, de 60x10 mm. €11,27700
E8940BJ0 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació

antioxidant i dues d'acabat
€8,34128

Altres conceptes 33,37 €

MFB12SB26 Br_07 - barana tipus br_07, d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, composta
per un passamà superior i muntants verticals separats aproximadament 120
cm entre sí, tots de platina de perfil massís d'acer corten, de 60x10 mm,
ancorada a l'obra amb morter.

P- 117  €54,18

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

€0,37750
B44ZT04K Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp

segons pne-en 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent
en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

€21,40520

Altres conceptes 32,40 €
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MFB12SB27 Br_08 - barana tipus br_08, d'acer corten, recta, de 90 cm d'alçada, per a
escala i tram recte, composta per un passamà superior i muntants verticals
separats aproximadament 120 cm entre sí, tots de platina de perfil massís
d'acer corten, de 60x10 mm, ancorada a l'obra amb morter.

P- 118  €56,57

B0710180 Morter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació
(g) segons norma une-en 998-2

€0,37750
B44ZT04K Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j2wp

segons pne-en 10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent
en planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura

€21,40520

Altres conceptes 34,79 €

UFB12SB33 Element de protecció física de cablejat de catenària i feeder, compost per una
safata plegada d'acer galvanitzat, de dimensions aproximades 50x25 cm (100
cm de desenvolupament) i 275 cm de llargada, amb 2 plecs, soldada a perfils
tubulars d'acer galvanitzat, de 40x40x3 mm, soldats a part inferior de bigues
de passera. tot segons detalls de projecte i especificacions tècniques de fgc.

P- 119  €554,05

B44ZSB33 Element de protecció de catenària compost per una safata plegada d'acer
galvanitzat, de dimensions aproximades 50x25 cm (100 cm de
desenvolupament) i 275 cm de llargada, amb 2 plecs, soldada a perfils
tubulars d'acer galvanitzat, de 40x40x3 mm, soldats a part inferior de bigues
de passera. tot segons detalls de projecte i especificacions tècniques de fgc.

€460,50000

Altres conceptes 93,55 €

MFD56FC72 Cuneta amb peça prefabricada de formigó de 40x10 cm amb canal corba a la
cara superior, col·locada amb morter de ciment sobre llit de formigó
hne-15/p/10

P- 120  €32,55

B0111000 Aigua €0,00068
B06NN11C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, hne-15/p/10
€2,82240

B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

€0,15794
BDG15C72 Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 40x10 cm amb canal corba a

la cara superior
€8,57000

Altres conceptes 21,00 €

uFD5J4F08 Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

P- 121  €71,17

B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

€18,21709
B0DF6F0A Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a

150 usos
€1,45008

B0DZA000 Desencofrant €1,68000
Altres conceptes 49,82 €

uFD5Z7CD4 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció, col·locat amb morter

P- 122  €79,50

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)
segons norma une-en 998-2

€1,34440
BD5Z7CD0 Bastiment i reixa de fosa dúctil, recolzada, per a embornal, de 650x330x40

mm classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 17 dm2 de superfície
d'absorció

€61,55000

Altres conceptes 16,61 €

MFDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

P- 123  €0,34

BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària €0,11220
Altres conceptes 0,23 €

uFDKZHEB4 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada,
pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

P- 124  €66,59
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B0710150 Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
€0,19467

BDKZHEB0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN
124

€47,41000

Altres conceptes 18,99 €

PAFF323002 Treballa realització proves i posada en servei enllumenat
inclou projecte de legalització amb taxes i despeses

P- 125  €350,00

Sense descomposició 350,00 €

MFG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com
a canalització soterrada

P- 126  €2,40

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades

€1,27500

Altres conceptes 1,13 €

mFG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

P- 127  €5,64

BG22TP10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

€4,05960

Altres conceptes 1,58 €

mFG23SX01 Tub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm de gruix de paret,
amb unió roscada i muntat superficialment, soldat a estructura metàl·lica de
passera. Acabat pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat. Inclou part proporcional de formació de corba de
1,00 m de radi interior per al pas de tram horitzontal a vertical, així com
execució de portella de registre a la zona de la corba.

P- 128  €43,29

B89ZB000 Esmalt sintètic €1,89120
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €1,62760
BG23SX01 Tub d'acer S235JR, de 200 mm de diàmetre nominal i 4 mm de gruix de

paret, amb unió roscada
€22,44000

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer €0,27000
Altres conceptes 17,06 €

MFG312554 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 129  €6,02

BG312550 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums

€4,03920

Altres conceptes 1,98 €

MFG312564 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

P- 130  €8,00

BG312560 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

€6,01800

Altres conceptes 1,98 €

MFG321174 Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb
designació h07v-k, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament pvc,
col·locat en tub

P- 131  €5,21
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BG321170 Cable amb conductor de coure 450/750 v de tensió assignada, amb

designació h07v-k, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb aïllament pvc
€2,73360

Altres conceptes 2,48 €

UFGD2111D Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,2 m2, de 2 mm de gruix i soterrada

P- 132  €55,51

BGD21110 Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada), de 0,2 m2 de
superfície i de 2 mm de gruix

€42,58000
BGYD2000 Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexió a terra €4,69000

Altres conceptes 8,24 €

UFHGASX05 Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat

P- 133  €7.962,44

BHGAZSX1 Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s
l'armari d'acer inoxidable inclou:
.- armari inox amb zòcal i bancada
- escomesa normalitzada 
- caixa de seccionament.
- escomesa directa homologada per companyia.
- interruptor de control de potència (icp-m).
- interruptor general automàtic(iga).
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis. amb regulació
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i
diferencials iv instantànis directes
- il·luminació interior i presa de corrent.
- comandament mitjançant rellotge secelux
- protector de sobretensions permanents i transitories.
muntat i connectat

€7.630,00000

BHGWU001 Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i
control d'enllumenat públic

€94,16000
Altres conceptes 238,28 €

UFHQBZ901 Punt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de 1,2m, i fust d'acer
galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color ral-9007. realitzada en
injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i temperatura de color
4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la placa led. fixació
vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa

P- 134  €946,38
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BHQBZ901 Punt de llum simple (pl2) format per:

columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de 1,2m, i fust d'acer
galvanitzat. color
oxiron negre forja
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color ral-9007. realitzada en
injecció d'alumini,
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i temperatura de color
4000ºk. amb
funció de regulació de flux i control de temperatura de la placa led. fixació
vertical
ø60x100mm.
inclou mòdul de regulació citidim
inclou ecotasa

€930,00000

Altres conceptes 16,38 €

M3FR3P2254 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

P- 135  €119,26

BR3P2250 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 ds/m, segons ntj 07a, subministrada en sacs de 0,8 m3

€64,91573
Altres conceptes 54,34 €

UFR4DK433 Subministrament de genista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de
3 l

P- 136  €4,04

BR4DK433 Genista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l €4,04000
Altres conceptes 0,00 €

UFR662331 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació
de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

P- 137  €7,75

B0111000 Aigua €0,01710
Altres conceptes 7,73 €

m2G3L2A55A Protecció de talús amb malla metàl·lica d'alta resistència d'acer galvanitzat,
amb filferro de 3 mm de diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, per a una
càrrega unitària màxima de 15 kN/m2, fixacions a base d'empernatges d'acer
de 5 m de llargària i 25 mm de diàmetre, col·locats cada 10 m2, totalment
muntada pel seu correcte funcionament

P- 138  €115,95

B3L2A55A Malla d'acer galvanitzat per a protecció de talussos amb filferro de 3 mm de
diàmetre, 150x85 mm de pas de malla, per a una càrrega unitària màxima de
15 kN/m2, fixada amb d'empernatges d'acer de 5 m de llargària i 25 mm de
diàmetre, col·locats cada 10 m2

€76,12000

Altres conceptes 39,83 €

m2G3L53130 Formigó projectat en sec, de 20 N/mm2 de resistència a compressió i 5 cm de
gruix, col·locat com a protecció del talús

P- 139  €12,79

B0111000 Aigua €0,01710
Altres conceptes 12,77 €

PAPPA000CQ Partida alçada d'abonament integre en concepte de les proves i assaigs del
control de qualitat de l'obra, segons Pla de Control de Qualitat annex al
projecte.

P- 140  €1.179,67

Sense descomposició 1.179,67 €

PAPPA000SS Partida alçada d'abonament integre per a l'execució i el subministrament de
tots els elements, mitjans i personal necessaris per al compliment de totes
les mesures de seguretat i salut durant l'execució de les obres s/
rd.1627/1997. inclou tots els treballs i elements necessaris per garantir la
seguretat i la no afectació del servei de les vies del cremallera.

P- 141  €2.021,99
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Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 08/06/2015 Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 3 (1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 (1) 01.01.09.03.01 Escomesa i Quadre Control 9.839,48 0,00 0,00
Titol 3 (1) 01.01.09.03.02 Linies i distribució 12.840,85 0,00 0,00
Titol 3 (1) 01.01.09.03.03 Enllumenat 11.817,59 0,00 0,00
Titol 3 (1) 01.01.09.03.04 Varis 700,00 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.03 ELECTRICITAT 35.197,92 0,00 0,00
Titol 3 (1) 01.01.09.04.01 Parallamps 1.783,06 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.04 PROTECCIÓ I SEGURETAT 1.783,06 0,00 0,00
Titol 3 (1) 01.01.09.05.01 Telefonia 443,36 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.05 TELEFONIA 443,36 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

37.424,34 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4 01.01.04.01 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 12.357,81 297,78 2,41
Titol 4 01.01.04.02 ESTRUCTURA METÀL·LICA 12.938,34 567,60 4,39
Titol 3 01.01.04 ESTRUCTURA 25.296,15 865,38 3,42
Titol 4 01.01.06.01 REVESTIMENTS MURS 4.823,01 0,00 0,00
Titol 4 01.01.06.02 REVESTIMENTS ASCENSORS 17.697,46 0,00 0,00
Titol 3 01.01.06 REVESTIMENTS 22.520,47 0,00 0,00
Titol 4 01.01.07.01 SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL 466,57 0,00 0,00
Titol 4 01.01.07.02 PAVIMENTS 1.267,07 0,00 0,00
Titol 4 01.01.07.03 ESCALES 304,44 0,00 0,00
Titol 4 01.01.07.04 VORADES I REMATS 2.390,37 0,00 0,00
Titol 3 01.01.07 PAVIMENTS 4.428,45 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.01 SANEJAMENT I DRENATGES 941,30 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.02 INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 61.513,00 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.03 ELECTRICITAT 35.197,92 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.04 PROTECCIÓ I SEGURETAT 1.783,06 0,00 0,00
Titol 4 01.01.09.05 TELEFONIA 443,36 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09 INSTAL·LACIONS 99.878,64 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

152.123,71 865,38 0,57
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01 ENDERROCS 1.253,64 0,00 0,00
Titol 3 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 5.944,06 0,00 0,00
Titol 3 01.01.03 FONAMENTS 2.702,48 0,00 0,00
Titol 3 01.01.04 ESTRUCTURA 25.296,15 865,38 3,42
Titol 3 01.01.05 TANCAMENTS 3.807,38 0,00 0,00
Titol 3 01.01.06 REVESTIMENTS 22.520,47 0,00 0,00
Titol 3 01.01.07 PAVIMENTS 4.428,45 0,00 0,00
Titol 3 01.01.08 SERRALLERIA I PROTECCIONS 9.396,59 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09 INSTAL·LACIONS 99.878,64 0,00 0,00
Titol 3 01.01.10 MOBILIARI URBÀ 699,28 0,00 0,00
Titol 3 01.01.11 JARDINERIA 3.152,81 0,00 0,00
Capítol 01.01 ASCENSORS 179.079,95 865,38 0,48
Titol 3 01.02.01 ENDERROCS I DESMUNTATGES 40,26 0,00 0,00

EUR

Projecte Executiu
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri pavelló amb
carrer Fonderia, a Ribes de Freser (Girona)
Arq. Salvador Boada (Francesc Xairó i Associats, SLP)

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 08/06/2015 Pàg.: 2

Titol 3 01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 313,54 0,00 0,00
Titol 3 01.02.03 FONAMENTS 3.163,21 297,78 9,41
Titol 3 01.02.04 ESTRUCTURA 21.538,95 16,51 0,08
Titol 3 01.02.05 PAVIMENTS 262,60 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06 SERRALLERIA 31.564,61 0,00 0,00
Capítol 01.02 PASSERES 56.883,17 314,29 0,55
Titol 3 01.03.00 SUBBASES I PREPARACIÓ DEL SÒL 1.780,15 0,00 0,00
Titol 3 01.03.01 PAVIMENTS 18.116,03 0,00 0,00
Titol 3 01.03.02 ESCALES 2.243,49 0,00 0,00
Titol 3 01.03.03 SERRALLERIA I PROTECCIONS 423,71 0,00 0,00
Capítol 01.03 CAMINS SUPERIORS 22.563,38 0,00 0,00
Titol 3 01.04.01 ENDERROCS 660,55 0,00 0,00
Titol 3 01.04.02 MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 505,12 0,00 0,00
Titol 3 01.04.03 VORERA 6.702,06 0,00 0,00
Titol 3 01.04.04 JARDINERIA 686,04 0,00 0,00
Capítol 01.04 VIAL PASSEIG TAGA 8.553,77 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

267.080,27 1.179,67 0,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01 ASCENSORS 179.079,95 865,38 0,48
Capítol 01.02 PASSERES 56.883,17 314,29 0,55
Capítol 01.03 CAMINS SUPERIORS 22.563,38 0,00 0,00
Capítol 01.04 VIAL PASSEIG TAGA 8.553,77 0,00 0,00
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT LABORAL 2.150,00 0,00 0,00
Capítol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 590,00 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost P1197 - PEXECUTIU 269.820,27 1.179,67 0,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

269.820,27 1.179,67 0,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost P1197 - PEXECUTIU 269.820,27 1.179,67 0,44
Obra 01 269.820,27 1.179,67 0,44

EUR
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P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall 
Projecte: Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
 
Emplaçament 
Adreça: Àrea compresa pel barri del Pavelló i carrer Fonderia, delimitada per Passeig del Taga, Carrer 
de Girona i Carrer de Fontalba 
Codi Postal: 17534 Municipi: Ribes de Freser 
 
Promotor  
Nom: Ajuntament de Ribes de Freser DNI/NIF: P1715400F 
Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 3 
Codi Postal:  17534 Municipi: Ribes de Freser 
 
Autor/s projecte 
Nom: Salvador Boada Núm. col.: 55.006/1 
  
  
 
L’arquitecte/es: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Lloc i data: Olesa de Montserrat a 5 de juny de 2015 
 
 
 
 
 

 
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: 
Aparells alevadors ascensors 
Usos subsidiaris: Situació: 
Comunicació, via pública camins 
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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/m2–(Kg/m2) 

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 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

conservació 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: 
Coberta senzilla de xapa Ascensors 
Marquesines de xapa Ascensors 

 
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.  
 
 
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 aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal 
que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització. 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 (parallamps, etc.) i l'estat dels 

elements singulars de la coberta. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars 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). 
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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 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 o substituir elements de 
característiques diferents als originals (fusteries, reixes, etc.). 
 
 
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. 

 
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 d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de 
seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
Armari costat pavelló 
Tipus comptadors: Situació: 
Trifàsic Armari costat pavelló 
 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir 
una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat 
donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a 
l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de 
l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui 
ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots 
els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques 
comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador 
autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de 
seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en 

zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin 
urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  
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II.- Instruccions de manteniment: 
 

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

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  

 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la 
que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat 
potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment 
facilitades pels fabricants. 
 
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques 
de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones estan especificades 
en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. Els nens que no 
vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar periòdicament. Aquests 
recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el manteniment i, en 
cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació dels aparells 
elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives 
vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

• Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No funciona" i avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici. 

• Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, prémer el botó 
corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb el conserge o amb l’empresa de 
manteniment, i esperar l'ajut. La majoria d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel 
rescat i el seu telèfon és a la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i 
en cas necessari cal trucar al Servei de Bombers. 

• En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial competent i de 
l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà a posar-se en marxa fins que, prèvia 
reparació i proves pertinents, l'organisme territorial competent ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu manteniment està obligada a 
clausurar el servei per la perillositat potencial de la instal·lació. 
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REAL DECRETO 105/2008 

R l d d l d ió i tió d id d t ió i d

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 
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Obra:
Situació:
Municipi :

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

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Ribes de Freser
Ribes de Freser

Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb carrer Fonderia

Ripollès
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       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 230,56 2,0 461

grava i sorra solta 0,00 1,7 0

argiles 0,00 2,1 0

terra vegetal 0,00 1,7 0

pedraplé 138,41 1,8 249

277

166

    Volum aparent    Densitat real

0

( , p j )

0

    Pes 

0

m3
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terres contaminades 170503 0,00 1,8 0

altres 0,00 1,0 0

369 m3
710,258 t 443 m3

si no si

0

reutilització

altra obra

 abocador

   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 

   Total  excavació
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   Superfície construïda 106,10 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 9,112 0,090 9,503

obra de fàbrica ceràmica 170102 0 037 3 887 0 041 4 319

   Residus de construcció totals 

a abocador
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obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 3,887 0,041 4,319

formigó 170101 0,036 3,869 0,026 2,763

petris barrejats 170107 0,008 0,834 0,012 1,252

guixos 170802 0,004 0,417 0,010 1,031

altres 0,001 0,106 0,001 0,138

   embalatges 0,004 0,453 0,029 3,027

fustes 170201 0,001 0,128 0,005 0,477

plàstics 170203 0,002 0,168 0,010 1,099

na
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paper i cartró 170904 0,001 0,088 0,012 1,260

metalls 170407 0,001 0,069 0,002 0,191

0,090 9,57 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics

fonaments/estructura
4,44

0,43

0,51
0,07

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,16

12,53

tancaments   acabats 

0,21

2,34
0,41
0,76ES
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paper i cartró
metalls

altres
guix

Totals 1,38 m3 m3 m3

0,07
0,050,30 0,23

0,88

1,03

5,865,29

0,060,05

0,37
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova

 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

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ITE
C

" 
)

si
si
si
-
-
-

si

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.-

1 E t t di t d t i l i d t

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

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

5.-
6.-
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1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

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.-
4.-
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 Excavació / Mov. terres Volum
m3  (+20%)

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 442,764
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 442 764

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada
0,00 0,00

Terres

Reutilizació

0,00 0,00

0,00

0,00
217,76

0,00
225,00 0,00

0,00

225 00 0 00 217 76
0,00

oc
tu

br
e 

d
e 
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 Per portar a l'abocador

Total 442,764

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 3,87

Maons, teules i ceràmics 40 3,89

Metalls 2 0,07

F sta 1 0 13

tipus de residu

no especial

cal separar 

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 ...

no

inertno

no

225,00 0,00 217,76

i l

inert
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a

Fusta 1 0,13

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,17

Paper i cartró 0,5 0,09

Especials* inapreciable inapreciable

no

no especial

si

no

no 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

especial

no no especial

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

on
su

lto
ra
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’

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

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no si

R.D. 105/2008 projecte*

l obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                  
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Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

* 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.
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pressupost

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
gestió fora obra

 Instal·lacions de valorització

Obra nova

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

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

si

tipus de residu
Terres

codi del gestor
Paratge Toralles. St. Joan Abadeses

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

E-1308.12
adreça

Dipòsit St. Joan Abadeses

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)
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01

/1
99

4 
- P

ro
gr

a
m

a
 L

IF

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

PRESSUPOST

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
Costos*
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       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 m3 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

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

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

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** 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.)

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   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 

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
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 RESIDU Volum
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 217,76
Terres contaminades 0,00

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 3,73
Maons, teules i ceràmics 5,83
P t i b j t 1 69

-

100

55,96-

runa brutaruna neta

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

Classificació Valoritzador / Abocador

1.961,84

Transport

25 35

5.708,41 1.088,82

87,45

- 0,00-

-
100

-100
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Petris barrejats 1,69

Metalls 0,26
Fusta 0,64
Vidres inapreciable
Plàstics 1,48
Paper i cartró 1,70
Guixos i altres no especials 1,58

Perillosos Especials inapreciable

- 100

20,41
-

200

100 -

7,73 100

100

-

-
-

3,87

17,80

-

6,80

--
9,67
0,00

2,58
100 -

25,35

5,93100
-

-
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Elements Auxiliars

Compactadores

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

100,00 1.977,15 382,30

Matxucadora de petris

5.754,35

Casetes d'emmagatzematge
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€

m3

tones

euros

194,00
342,20El pes dels residus és de :

3.303,92

El volum de residus aparent és de :

8.213,81El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

1unitatsContenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

1unitatsContenidor 5 m3 Apte per a formigó ceràmics petris fusta i metallsa
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

1unitatsContenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

unitats - -

si
-

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
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:

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de ResidusO
fic

in
a

 C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

-

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

-
-
-
-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)6 
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

-
-
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Obra nova
plec de condicions
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tècniques

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

el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 
per a la seva acceptació a la Propietat.
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Obra nova

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

fiança
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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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:

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
d ió

Previsió final del Estudi

Total excavació 710,26 tones tones
Total construcció 9,57 tones % tones

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 :

332,63
8,1315,00
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minimització

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 296,95 tones 11 euros

Residus de construcció * 8,13 tones 11 euros

tones

L'Ajuntament Ribes de Freser
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euros/ tona 3266,45

305PES TOTAL DELS RESIDUS

120,20euros/ tona

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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Total fiança 3.386,65
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions 
anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats 
del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de 
verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en 
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020,B0310500,B0311010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una 
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
     - De pedra calcària  
     - De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
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Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 
15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin 
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu 
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels 
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim 
les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
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- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 
de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs 
corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han 
de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X 
per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són 
les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no 
estructural.  
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B033RJ00,B0331Q10. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  
- Confecció de formigons  
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  
- Material per a drenatges  
- Material per a paviments  
El seu origen pot ser:  
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus  
Els granulats naturals poden ser:  
- De pedra granítica  
- De pedra calcària  
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:  
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  
- Granulats reciclats provinents de formigó  
- Granulats reciclats mixtes  
- Granulats reciclats prioritariament naturals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara 
ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF.  
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.  
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:  
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.  
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes  
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  
Contingut de formigó:  > 95%  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
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- Bases i subases de paviments  
GRANULATS RECICLATS MIXTES:  
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.  
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes  
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa  
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:  
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.  
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb  
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2  
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES  
Contingut de silicats inestables:  Nul  
Contingut de compostos fèrrics:  Nul  
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
>45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del 
gruix mínim  
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.  
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):  
- Granulats naturals <= 1% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul  
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul  
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40  
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a 
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, 
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
GRAVA PER A DRENATGES:  
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, 
margues o altres materials estranys.  
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  
Plasticitat:  No plàstic  
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)  
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20  
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al 
costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es 
podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.  
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 
> 1 mm.  
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
GRAVA PER A PAVIMENTS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
GRAVA PER A DRENATGES:  
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim 
les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o 
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la 
norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del 
marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un 
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 
de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l'execució de comprovacions 
mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la 
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)  
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)  
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)   
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material 
corresponent en l'execució del reblert.  
 
 
B034 - REBUIGS DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0342500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de granulats, totalment o parcialment matxucats, provinents de pedrera.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per elements nets, sòlids, resistents, d'uniformitat raonable, sense pols, argila o d'altres matèries estranyes. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineixi a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que 
estableixi explícitament la DF 
Ha de complir les condicions addicionals que constin a la partida d'obra en què intervingui.  
La pedra no s'ha de desfer amb l'exposició a l'aigua o l'intempèrie.  
Capacitat d'absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 2% en pes  
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:  
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.  
Ha de ser dura, sana, no ha de contenir cap agent de tipus corrosiu.  
Ha de ser de forma regular.  
Dimensió de les arestes:  10 a 20 cm  
Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2):  < 50%  
Densitat:  >= 2,2 t/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir al llarg de la zona de treball.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MATERIAL PER A REBLERT DE GABIONS:  
* UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Abans de l'iniciï de les obres, s'haurà de demanar al contractista, un informe de la pedrera, amb les següents dades: 
- Classificació geològica. 
- Pes específic de la pedra 
- Resistència al desgast dels àrids  
- Estudi de la morfologia. 
- Prova d'absorció en aigua  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Recepció de l'informe de característiques de la pedrera. Reblert de pedra natural o grava de pedrera   
- Cada 500 m3 de material de reblert, es realitzaran els assaigs de: 
     - Comprovació de la granulometria del material 
     - Resistència al desgast dels àrids 
     - Absorció d'aigua  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La pedra utilitzada en el reblert de gabions ha de complir estrictament les condicions exigides. En cas de dubte, caldrà un anàlisi petrogràfic del material.  
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401,B051E201. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés 
d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en 
un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar 
o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 
6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent 
els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components 
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-
EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que 
les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que 
les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
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¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als 
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 
todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques 
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació 
estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o 
barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en 
les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord 
amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de 
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la 
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti 
homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a 
obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i 
quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç amarada en pasta CL 90  
- Calç aèria CL 90  
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5  
CALÇ AMARADA EN PASTA:  
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es 
destini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ AÈRIA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes  
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes  
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes  
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%  
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2  
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3  
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2%  
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l'assaig 
donat en la norma UNE-EN 196-2)  
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges 
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, 
com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials.  
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les 
especificacions exigides.  
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació 
concreta.  
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de conservar al menys cent dies.  
Els assaigs de recepció han de ser els següents:  
     - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2)  
     - Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)  
     - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502)  
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2)  
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els 
assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.  
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els 
assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el 
subministrador de calç ho sol·licita.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  
 
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que 
compleixin la norma UNE 80309.  
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min  
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min  
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de subministrament  
- Identificació del vehicle de transport  
- Quantitat subministrada  
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  
- Referència de la comanda  
Als sacs hi han de figurar les següents dades:  
- Referència a la norma UNE 80309  
- Pes net  
- Designació i denominació del ciment  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Dates de producció i d'ensacat del ciment  
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales.  
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064100C,B064300C,B064300B. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si 
es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats 
de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, 
CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 
197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
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- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 
mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  
     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
     - Tipus, classe i marca del ciment  
     - Contingut en addicions  
     - Contingut en additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
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- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 
28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el 
seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia 
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es 
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin 
en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i 
a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades 
de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de 
les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins 
del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N 
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el 
valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben 
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. 
La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
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Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065EM0B,B065EH0B,B065EV0B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 
21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del 
granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha 
emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, 
s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si 
es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats 
de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus 
de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, 
CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 
197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat 
mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
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+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs 
de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 
mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Resistència a la compressió  
     - Tipus de consistència  
     - Grandària màxima del granulat  
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
     - Contingut de ciment per m3  
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
     - Tipus, classe i marca del ciment  
     - Contingut en addicions  
     - Contingut en additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  
- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, 
procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 
28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el 
seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota 
pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia 
per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es 
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin 
en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i 
a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la 
consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:  
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE)  
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- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades 
de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6  
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de 
les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un 
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt 
controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó 
preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins 
del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N 
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el 
valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben 
dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. 
La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència 
mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la 
pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN14C,B06NLA2C,B06NN11C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o 
aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C  
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % 
d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits 
químics.  
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 
40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.  
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.  
Classe resistent del ciment:  >= 32,5  
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
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     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Data i hora de lliurament  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a 
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.  
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius  
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  
- Control de les condicions de subministrament.  
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)  
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.  
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins 
del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0710250,B0710180. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres 
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a 
forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i 
parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta 
llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, 
poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
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Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: 
una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta 
formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, 
pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 
propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats 
depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE 
EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest 
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

20 
  

 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300,B0A12000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro 
de vinilo).  
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
 
 
B0A5 - CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).  
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.  
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.  
ACABAT CADMIAT:  
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
ACABAT GALVANITZAT:  
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El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A61600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 
deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador 
de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A7BB00,B0A7A700,B0A7A400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’ acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú 
(abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió  al vis de fixació. La rosca ha de 
ser mètrica. L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú. 
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-
se axialment. 
En les abraçadores de niló  amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixada al parament 
amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l’abraç adora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s’admet 
la fixació al parament encaixant l’abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
 - Diàmetres 
 - Unitats 
 Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AA0A05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Material necessari per a la realització d'empernatges.  
S'han considerat els següents tipus de material: 
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària  
ANCORATGE METÀL·LIC:  
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques que l'acer de l'armadura.  
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges 
provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció.  
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.  
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2  
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:  
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper 
permeable que permet la hidratació per immersió en aigua.  
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm  
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min  
Inici de l'enduriment:  < 15 min  
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m  
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:  
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina de plàstic.  
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un catalitzador.  
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.  
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s  
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min  
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m  
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.  
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.  
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.  
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i 
compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran 
d'acord a l'UNE 22785.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni impactes.  
ANCORATGE DE CIMENT:  
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada ancoratge.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE METÀL·LIC:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) 
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament.  
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les especificacions indicades.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la 
mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova 
proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre 
provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà 
acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% 
d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100% de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat.  
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
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- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi 
hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la 
EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents del 
marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a 
l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on 
es realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
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               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es 
faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim 
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a 
màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves 
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del 
procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. 
En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en 
el cas que es faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar 
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de 
qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 
(art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 
32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà 
el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació 
excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un 
cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la 
remesa.  
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34256,B0B341C4,B0B34254. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 
corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció 
transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
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Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen 
entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi 
hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la 
EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els documents del 
marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a 
l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on 
es realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, 
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les 
colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es 
faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim 
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a 
màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves 
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada 
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del 
procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els 
assaigs sobre una única proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. 
En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
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  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat 
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no 
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en 
el cas que es faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, 
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar 
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de 
qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 
(art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 
32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà 
el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació 
excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un 
cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la 
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la 
remesa.  
 
 
B0B5 - ENTRAMATS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B51320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un bastiment format per platines portants.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.  
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.  
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Secció dels perfils:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CH - PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHSB17,B0CHSA3J,B0CHSB08,B0CHSB12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, 
segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.  
S'han considerat els següents tipus de planxa: 
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons  
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.  
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser 
suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.  
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.  
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.  
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.  
Tipus d'acer:  S235JR  
Toleràncies:  
- Amplària de muntatge 
     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm  
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%  
- Gruix de la planxa: 
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm  
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.  
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. 
Condiciones técnicas de suministro.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.  
     - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130  
     - Característiques mecàniques: 
          - Resistència a la tracció 
          - Allargament mínim  
          - Duresa Brinell  
     - Característiques geomètriques: 
          - Gruix 
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          - Llargària  
          - Amplària  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels 
assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec 
del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 
càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 
satisfactoris.  
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Puntal rodó de fusta  
- Puntal metàl·lic telescòpic  
PUNTAL DE FUSTA:  
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2 mm  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
PUNTAL METÀL·LIC:  
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.  
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81250,B0D81680,B0D81580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.  
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats 
pels usos previstos.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZP200,B0DZP600,B0DZP500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la 
seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó 
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el 
desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació 
com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en 
aigua un temps mínim de 24 h.  
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
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- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  
Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que 
puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques 
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual 
al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) 
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió 
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de 
confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la 
norma UNE-EN 772-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el 
material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els 
resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  
     - En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 
 
B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B35 - MATERIALS PER A CONTENCIONS 
B35A - GABIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B35A2125. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixa formada amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, per a reblir amb pedra natural o grava de pedrera.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques.  
La designació dels gabions s'ha de fer pels paràmetres següents: 
- Número de la norma 
- Tipus de gabió o gabió de recobriment 
- Tipus de malla i diàmetre del filferro 
- Tipus de recobriment superficial  
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.  
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, taques ni imperfeccions superficials.  
L'enreixat de malla triple torsió ha de complir l'especificat en la norma UNE-EN 10223-3.  
Els filferros per a cosits i tirants utilitzats per al muntatge de les caixes de gabions, han de complir els mateixos requisits que els filferros que formen l'enreixat 
dels gabions on s'utilitzen.  
Les arestes lliures de les caixes de gabió, han d'estar acabades amb un filferro d'acer de la mateixa qualitat i tipus de recobriment que la resta. Han d'estar 
unides a l'enreixat de forma mecànica en fàbrica.  
El filferro galvanitzat ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 10244-2.  
El zinc utilitzat per al recobriment ha de complir la norma UNE-EN 1179.  
L'aliatge utilitzat per al recobriment ha de complir la norma ASTM B 750.  
L'aspecte, l'adherència del recobriment i assaig d'immersió, han de complir l'especificat en les normes UNE 7183, UNE-EN 10244-1, UNE-EN 10244-2.  
Els filferros galvanitzats i plastificats per extrusió amb PVC, han de complir els requisits de la norma UNE-EN 10245-2.  
El PVC de recobriment ha de complir: 
     - Densitat (UNE-EN ISO 1183):  entre 1,30 i 1,50 g/m3  
     - Duresa (Shore D) (UNE-EN ISO 868):  >= 50  
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 527):  >= 21 MPa 
     - Allargament al trencament (UNE-EN ISO 527):  >= 190%  
     - El gruix del recobriment, aspecte, brillantor, concentricitat i adherència, ha de complir l'especificat en les normes UNE-EN 10245-1, UNE-EN 10245-2  
Material:  acer de baix contingut en carboni conforme les normes UNE-EN 10016-1 i UNE-EN 10016-2  
Escuadria nominal de la malla (UNE 36730):  >= 5x7 cm; <= 8x10 cm  
Gruix mínim del recobriment (UNE-EN 10223-3): 
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     - Diàmetre 2,00 a 2.20 mm:  240 g/m2 
     - Diàmetre 2,40 a 2,70 mm:  260 g/m2 
     - Diàmetre 3,00 a 3,40 mm:  275 g/m2  
Amplària de malla: 
     - Malla 5x7  2,00 mm:  50 mm 
     - Malla 8x10  2,70 mm:  80 mm 
     - Malla8x10  2,70/3,70 mm (PV):  80 mm 
Diàmetre filferro: 
     - Malla 5x7  2,00 mm:  2,00 mm 
     - Malla 8x10  2,70 mm:  2,70 mm 
     - Malla8x10  2,70/3,70 mm (PV):  2,70/3,70 mm 
Diàmetre filferro a les vores: 
     - Malla 5x7  2,00 mm:  2,40 mm 
     - Malla 8x10  2,70 mm:  3,40 mm 
     - Malla8x10  2,70/3,70 mm (PV):  3,40/4,40 mm 
Diàmetre filferro de cosit: 
     - Malla 5x7  2,00 mm:  2,40 mm 
     - Malla 8x10  2,70 mm:  2,40 mm 
     - Malla8x10  2,70/3,70 mm (PV):  2,20/3,20 mm 
Gruix del recobriment de PVC: 
     - Malla8x10  2,70/3,70 mm (PV):  0,50 mm  
Resistència a la tracció (UNE-EN 10002-1):  >= 420 N/mm2; <= 550 N/mm2 
Allargament mínim (UNE-EN 10002-1):  10%  
Diàmetre exterior del filferro plastificat (UNE-EN 10223-3):  Diàmetre del filferro d'acer + 1 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 3%  
- Alçària:  ± 5%  
- Massa:  ± 5%  
- Diàmetre del filferro (UNE-EN 10223-3): 
     - Diàmetre 2,00 mm:  ± 0,05 mm 
     - Diàmetre 2,20 a 2,70 mm:  ± 0,06 mm 
     - Diàmetre 3,00 a 3,40 mm:  ± 0,07 mm  
- Escuadria de la malla (UNE-EN 10223-3):  +16%, - 4%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les caixes s'han de subministrar plegades i premsades, en paquets lligats, agrupats per mides.  
Emmagatzematge: Agrupats per mides i qualitats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
UNE 36730:2006 Gaviones y gaviones recubrimiento de enrejado de malla hexagonal de alambre de acero galvanizado o galvanizado y recubierto de PVC.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'embalatge ha de constar, com a mínim les dades següents: 
- Tipus de gabió 
- Tipus de malla 
- Diàmetre del filferro 
- Tipus de recobriment del filferro  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les 
especificacions fixades al plec de condicions.  
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions)  
- Sempre que hi canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques 
del filferro. (UNE-EN 10218-1).  
 - Comprovació del galvanitzat: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (UNE-EN ISO 1461) (5 determinacions).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves 
mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels 
elements rebuts.  

 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5A2A,B44Z5015,B44ZT04K,B44ZSB25,B44Z502A,B44Z50AA,B44ZS04K,B44ZB052,B44ZSB33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-
EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i 
planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, 
compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
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- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que 
les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 
soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la 
utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 
practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC 
a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de 
complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga 
ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups 
de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui 
practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC 
a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment 
després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no 
aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
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- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.  
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 
subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) 
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El 
subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es 
realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les 
localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 
requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.  
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.  
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la 
mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova 
proveta.  
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues 
peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en 
l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de 
les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la soldadura.  
 
 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4LM - PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LM1B20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Semiplaca grecada d'acer galvanitzat pel procediment Sendzimir, obtinguda a partir d'una banda d'acer laminat en fred en procés continu.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques subministrades.  
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves del laminat, la 
discontinuïtat en el recobriment del galvanitzat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a 
l'obra o el seu aspecte exterior. 
La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el procés d'estampació de la placa, per augmentar l'adherència amb el 
formigó. 
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte.  
Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G 
Límit elàstic: >= 320 N/mm2 
Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275 
Mòdul resistent: 
- i/vi: >= 23,02 cm3/m 
- i/vs: >= 28,03 cm3/m  
Toleràncies:  
- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm  
- Llargària:  + 3% - 0%  
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%  
- Gruix:  ± 0,15 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb suficient ventilació, protegit de les pluges, els focus d'humitat i les 
zones on puguin rebre impactes. No han d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) 
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec 
del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 
càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 
satisfactoris.  
 
 
B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4PR - GRADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4PRSB40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat autoresistent de formigó armat en forma de L per a la formació grades, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de 
muntatge.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la identificació del lloc de producció, el número 
d'identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També 
caldrà facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte i número de la 
posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).  
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats 
en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.  
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 punt 4.1.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.  
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i C30/37 per als prefabricats pretesats.  
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de l'EHE-
08, art.31.1.  
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva 
durabilitat.  
La peça ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a l'obra.  
La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó i de les armadures i la seva disposició dins de la peça, han de ser les 
especificades en la DT.  
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1  
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre 
tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.  
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.  
Expressió de les mides:  Alçària x fondària  
Gruix:  >= 8 cm  

Fissuració:  Sense fissures visibles  
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 30 N/mm2  
Toleràncies:  
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2%  
- Llargària:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser els especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a càrregues imprevistes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZB000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la 
intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 
modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat 
atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització 
mitjançant un catalitzador  
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció 
química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la 
intempèrie  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA A LA CALÇ:  
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Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de 
la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA PLÀSTICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h  
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  
- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) 
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  
     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  
     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
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               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
               - Resistència a agents químics UNE 48027 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  
               - Resistència al calor UNE 48033  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 
20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, 
es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i 
inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que 
destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt 
en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 
isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 
l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies  
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h  
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després 
de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h  
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Acabat, en el vernís  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
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- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir 
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) 
i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació 
corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
     - Índex d'anivellament INTA 160289 
     - Índex de despreniment INTA 160.288 
     - Temps d'assecat INTA 160.229 
     - Envelliment accelerat INTA 160.605 
     - Adherència UNE EN ISO 2409  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs 
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació i/o 
emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 
20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, 
es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec 
del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.  
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96517E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

40 
  

- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340) 
     - Absorció d'aigua (UNE-EN 1340) 
     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE-EN 12390-3)  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a 
les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  
 
 
B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B96ASB31,B96AUC20,B96ASB05,B96ASB06,B96ASB09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.  
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.  
Toleràncies:  
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm  

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5 %  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no 
aleados.  
* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.  
 
 
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 
B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B97422E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.  
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%  
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2  
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Gruix:  ± 3 mm  
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm  
- Balcaments:  ± 0,5 mm  
- Planor:  ± 0,4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
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     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
          - Absorció d'aigua  
          - Gelabilitat  
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista  
          - Resistència al xoc  
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
          - Resistència a flexió  
          - Estructura   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a 
les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.  
 
 
B98 - PECES ESPECIALS PER A GUALS 
B985 - PECES ESPECIALS DE FORMIGÓ PER A GUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B985A500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial  
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5  
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm  
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm 
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm  
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l'abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
 
 
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 
B991 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de morter de ciment per a la formació d'escocells.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No han de tenir escantonaments, esquerdes ni altres defectes visibles. 
Han de tenir un color i una textura uniformes.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x alçària x gruix.  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
Absorció d'aigua, en pes:  <= 10%  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 10 mm  
- Alçària:  ± 5 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Fletxes:  ± 3 mm  
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa:  
- Llargària:  ± 5 mm  
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- Alçària:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En palets.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre una superfície plana i rígida, protegides d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E13200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.  
S'han considerat les peces següents:  
- Panot gris per a voreres  
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta 
norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 

          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm  
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, 
modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
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     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)  
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)  
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons 
control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat 
del fabricant.  
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no 
compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especificat.  
 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9G8C0A0HVLI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó.  
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó  
POLS DE MARBRE:  
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.  
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria 
fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C  
POLS DE QUARS:  
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de 
paviments de formigó.  
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7  
Densitat:  1,5 g/cm3  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del formigó.  
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.  
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta extrusió.  
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C  
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14%  
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2  
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%  
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm  
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament  
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2%  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,5 mm  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Pes:  ± 5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE:  
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
POLS DE QUARS:  
En el sac hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
PERFIL BUIT DE PVC:  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB14C320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.  
S'han considerat els materials següents:  
- De roure, melis o pi roig  
- De llautó  
- D'alumini  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser.  
Toleràncies:  
- LLargària del perfil:  ± 1 mm  
- Secció del perfil:  ± 2,5%  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Torsió del perfil:  ± 1°/m  
- Planor:  ± 1 mm/m  
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- Angles:  ± 1°  
PASSAMANS DE FUSTA:  
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.  
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 
El perfil no ha de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.  
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
Característiques de la fusta:  
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 
Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça  
Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12%  
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6%  
PASSAMANS D'ALUMINI:  
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.  
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.  
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.  
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.  
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45  
PASSAMANS DE LLAUTÓ:  
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.  
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.  
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.  
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.  
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica.  
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aliatge Cu-Zn  
Amplària del passamà:  >= 45 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC15SB01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció 
contra atacs manuals o de projectils.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.  
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels tipus següents:  
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1  
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1  
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1  
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1  
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1  
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1  
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1  
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1  
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak" segons UNE-EN 14179-1  
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1  
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦   Designació codi   ¦ 
¦resistència¦     (mm)      ¦    de cops  ¦categoria resistència¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P1A    ¦     1 500     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P1A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P2A    ¦     3 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P2A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P3A    ¦     6 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P3A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P4A    ¦     9 000     ¦ 3 triàngle  ¦     EN 356 P4A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P5A    ¦     9 000     ¦3x3 triàngle ¦     EN 356 P5A      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P6B    ¦       -       ¦   30 a 50   ¦     EN 356 P6B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P7B    ¦       -       ¦   51 a 70   ¦     EN 356 P7B      ¦ 
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦ 
¦    P8B    ¦       -       ¦  més de 70  ¦     EN 356 P8B      ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063): 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                              ¦             Condicions assaig             ¦ 
¦      ¦------------------------------¦-------------------------------------------¦ 
¦CLASSE¦  Tipus ¦  Calibre ¦   Tipus  ¦  Massa ¦  Dist.  ¦  Vel.  ¦  Num. ¦ Dist. ¦ 
¦      ¦  arma  ¦          ¦          ¦   (g)  ¦   tir   ¦impacte ¦impact.¦imapct.¦ 
¦      ¦        ¦          ¦          ¦        ¦   (m)   ¦ (8m/s) ¦       ¦ (mm)  ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR1  ¦  rifle ¦  0,22 LR ¦   L/RN   ¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR2  ¦  arma  ¦   9  mm  ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦   Luger  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR3  ¦  arma  ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR4  ¦  arma  ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦      ¦  curta ¦  Magnum  ¦          ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR5  ¦  rifle ¦  5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR6  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ BR7  ¦  rifle ¦  7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦   3   ¦120±10 ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   1   ¦   -   ¦ 
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¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦ SG1  ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦   3   ¦125±10 ¦ 
¦      ¦        ¦          ¦   massís ¦        ¦         ¦        ¦       ¦       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+  
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i el gruix dels intercaladors.  
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen els productes 
vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 
572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que el gruix total de 
l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a 
les del vidre pla del mateix gruix nominal.  
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació: 
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels components de cadascuna de les llunes que conformen els productes 
vitris bàsics que constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la 
tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla del mateix gruix 
nominal. Les toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les següents: 
+-------------------------------------+ 
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦              < 1 mm     ¦ ± 0,4 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 1 mm a < 2 mm     ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 2 mm a < 3 mm     ¦ ± 0,6 mm  ¦ 
¦-------------------------¦-----------¦ 
¦    => 3 mm              ¦ ± 0,5 mm  ¦ 
+-------------------------------------+  
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦       Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)          ¦ 
¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦                              ¦       Gruix nominal > 8 mm          ¦ 
¦                              ¦-------------------------------------¦ 
¦  Dimensions  ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦ 
¦nominals B ó H¦   =< 8 mm     ¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦ 
¦     (mm)     ¦               ¦      < 10 mm     ¦     => 10 mm     ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 100   ¦     + 2,0     ¦      + 2,5       ¦       + 3,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 2,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 1 500   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 4,5      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 000   ¦     + 3,0     ¦      + 3,5       ¦       + 5,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,0     ¦      - 2,0       ¦       - 3,5      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    < 2 500   ¦     + 4,5     ¦      + 5,0       ¦       + 6,0      ¦ 
¦              ¦     - 2,5     ¦      - 3,0       ¦       - 4,0      ¦ 
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦ 
¦    > 2 500   ¦     + 5,0     ¦      + 5,5       ¦       + 6,5      ¦ 
¦              ¦     - 3,0     ¦      - 3,5       ¦       - 4,5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de poder inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les 
dimensions nominals incrementades per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir de les dimensions nominals reduïdes la 
tolerància límit inferior. Els costats d'aquests rectangles han de restar paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre. 
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de plàstic que formen el vidre laminat): 
+-----------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦ 
¦           (mm)            ¦            (mm)               ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦       B, H =< 1 000       ¦             2,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  1 000 < B, H =< 2 000    ¦             3,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦  2 000 < B, H =< 4 000    ¦             4,0 mm            ¦ 
¦---------------------------¦-------------------------------¦ 
¦          B, H > 4 000     ¦             6,0 mm            ¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 

+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   Dimensió  ¦          ¦  0,5 < d =< 1,0 ¦               1,0 < d =< 3      ¦ 
¦ defectes d  ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦    (mm)     ¦          ¦                 ¦                                 ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦ 
¦   Dimensió  ¦          ¦     Per a       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦   panell A  ¦          ¦   qualsevol     ¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦   A>8  ¦ 
¦    (mm2)    ¦          ¦     mida        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦  Nombre de  ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦  1   ¦   2    ¦  1/m2  ¦ 1,2/m2 ¦ 
¦  defectes   ¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦  2   ¦   3    ¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦ 
¦ admissible  ¦ 4 fulles ¦acumulació de    ¦  3   ¦   4    ¦  2/m2  ¦ 2,4/m2 ¦ 
¦             ¦ =>5 full ¦defectes         ¦  3   ¦   5    ¦ 2,5/m2 ¦  3/m2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm per 
als vidres laminats composats per 3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres laminats composats per 5 o més 
panells. 
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada intercalador de gruix superior a 2 mm.  
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6): 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ Superfície del panell ¦  Nombre defectes lineals admissibles  ¦ 
¦                       ¦        de llargària => 30 mm          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       =< 5 m2         ¦            no admissible              ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦       5 a 8 m2        ¦                  1                    ¦ 
¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦        > 8 m2         ¦                  2                    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.  
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la 
zona de les vores és de 15 mm. Per als panells de dimensions  > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20 mm. Si apareixen bombolles, aquesta 
zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.  
No s'admeten fissures.  
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions 
d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).  
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm  
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat  
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad/Norma de producto.  
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque manual.  
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la resistencia al ataque por balas.  
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-
5:1998).  
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades que no disposin de protecció tindran una classificació de 
prestacions X(Y)Z determinat per l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de la superfície envidriada: 
  - Desnivell > 12m:    X=qualsevol;   Y= B o C;    Z=1 
  - Desnivell > 0,55m i < 12m:    X= qualsevol   ;  Y= B o C;   Z=1 o 2 
  - Desnivell < 0,55m:    X= 1,2 o 3;  Y= B o C;  Z= qualsevol  
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Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les 
propietats següents:  
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)  
- Factor solar  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció 
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, 
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i 
usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, 
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:  
     - Sistema 3: Declaració de prestacions 
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, 
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:  
     - Sistema 1: Declaració de prestacions  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a l'explosió 
          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de l'energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Duresa al ratllat (Mohs)  
     - Coeficient de transmisió tèrmica  
     - Característiques geomètriques  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels 
assaigs de control de recepció.  
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Inspecció visual del material a la seva recepció.  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Pes. 
     - Índex d'atenuació acústica (ISO R-140). 
     - Característiques lluminoses: 
          - Factor de transmissió lluminosa 
          - Factor de reflexió lluminosa 
          - Factor solar. 
     - Característiques energètiques: 
          - Factor de transmissió energètica. 

          - Factor de reflexió energètica. 
          - Factor d'absorció energètica. 
     - Duresa al ratllat (Mohs) 
     - Coeficient de transmisió tèrmica 
     - Resistència a l'impacte (CTE SU) 
     - Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018). 
     - Característiques geomètriques. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels 
assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec 
del Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a 
càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 
satisfactoris.  
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H8588. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o 
vehicles, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior.  
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Reixa de polipropilè 
- Reixa de formigó polímer 
- Tapa de formigó amb ranures laterals  
S'han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d'emmotllament i curat del formigó.  
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.  
Les canals han de tenir una amplada interior constant.  
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l'alçada interior constant.  
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat.  
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara 
superior horitzontal.  
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.  
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.  
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment.  
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny específica o amb una massa suficient que 
n'asseguri l'estabilitat.  
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans  
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de l'UNE-EN 1433.  
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta  
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- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no 
necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
Toleràncies:  
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm  
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal i/o de vehicles:  
     - Sistema 3: Declaració de prestacions  
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y 
evaluación de la conformidad.  
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, 
marcado y evaluación de la conformidad.  
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, 
marcado y evaluación de la conformidad.  
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FT350. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.  
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:  
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.  
La cara interior del tub ha de ser llisa.  
La cara exterior del tub ha de ser nervada.  
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".  
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.  
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2%  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot 
contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac.  
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
   - 63-75-90:  0,3 mm. 
   - 110-125:  0,4 mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot 
contenir cap impuresa visible sense augment.  
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües 
residuals de d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.  
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.  
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Toleràncies:  
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han 
de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ  
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos  
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ  
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que 
influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió  
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en 
exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas)  

OPERACIONS DE CONTROL:  
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  
     - Resistència a la tracció (UNE 53112)  
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)  
     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)  
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)  
     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)  
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    
     - Retracció longitudinal en calent (EN 743)  
     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)  
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques 
següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
          - 24 mesures per DN > 630  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels 
assaigs de control de recepció.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub 
defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.  
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B900. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants.  
S'han considerat els elements següents:  
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:  
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  
PVC-U DE PARET MASSISSA:  
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios  
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE 
BF42 - TUBS D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF422BE0,BF4227A0,BF421470. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub d’acer inoxidable obtingut a partir de fleix d’acer i soldat longitudinalment sense  material d’aportació, utilitzat principalment per a la conducció d’aigua i 
altres líquids aquosos a temperatura ambient. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant. 
Han d’estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció visual. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs s’han de subministrar sense cordó de soldadura exterior. 
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura. 
La composició química de l’acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2. 
Les característiques mecàniques han de ser conformes amb  la Norma Europea EN 10088-2. 
Els tubs han d’anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 m, amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca 
- Referència a la norma EN 10312 
- Designació simbòlica o numèrica de l’acer 
- Dimensions 
Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de tubs si així s’ha especificat al fer la comanda. 
Diàmetre exterior del tub:  6 mm <= D <= 267 mm 
Llargària:  Barres de 5 o 6 m 
Rectitud: 
- Desviació total de una longitud de tub L:  <= 0,0015 L 
- Tubs de la sèrie 1:  <= 3 mm/m 
- Tubs de la sèrie 2: 
     - 12 mm < D < 128 mm:  <= 2 mm/m 
     - D >= 128 mm:  <= 2,5 mm 
Dimensions i toleràncies dels tubs d’acer inoxidable Sèrie 1: 
+---------------------------------------------------------- -+ 
¦ Diàmetre exterior ¦  Diàmetre exterior (mm) ¦    Gruix    ¦ 
¦   especificat D   ¦---- ---------------------¦    paret    ¦ 
¦        (mm)       ¦    màx.    ¦    mín.    ¦     (mm)    ¦ 
¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦         6         ¦     6,04   ¦     5,94   ¦     0,6     ¦ 
¦         8         ¦     8,04   ¦     7,94   ¦     0,6     ¦ 
¦        10         ¦    10,04   ¦     9,94   ¦     0,6      ¦ 
¦        12         ¦    12,04   ¦    11,94   ¦     0,6     ¦ 
¦        15         ¦    15,04   ¦    14,94   ¦     0,6     ¦ 
¦        18         ¦    18,04   ¦    17,94   ¦     0,7      ¦ 
¦        22         ¦    22,05   ¦    21,95    ¦     0,7     ¦ 
¦        28         ¦    28,05   ¦    27,95   ¦     0,8     ¦ 
¦        35         ¦    35,07   ¦    34,97    ¦     1,0     ¦ 
¦        42         ¦    42,07   ¦    41,97   ¦     1,2     ¦ 
¦        54         ¦    54,07   ¦    53,84   ¦     1,2     ¦ 
¦        66,7       ¦    66,75   ¦    66,08   ¦     1,2     ¦ 
¦        76,1       ¦    76,30   ¦    75,54   ¦     1,5     ¦ 
¦       103         ¦   103,8    ¦   102,2    ¦     1,5     ¦ 
¦       108         ¦   108,3    ¦   107,2    ¦     1,5     ¦ 
¦       128         ¦   129,0    ¦   127,0    ¦     1,5     ¦ 
¦       133         ¦   133,5    ¦   132,2    ¦     1,5     ¦ 
¦       153         ¦   154,5    ¦   151,5    ¦     1,5     ¦ 
¦       159         ¦   159,5    ¦   157,9    ¦     2,0     ¦ 
+-----------------------------------------------------------+ 
Dimensions i toleràncies dels tubs d’acer inoxidable Sèrie 2: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre exterior │  Tolerància │ Gruix de paret│ 
│  especificat D   │   sobre D   │ especificat T │ 
│       (mm)       │    (mm)     │     (mm)      │ 
│────────────────────────────────────────────────│ 
│        12        │    ± 0,10   │      1,0      │ 
│        15        │    ± 0,10   │      1,0      │ 
│        18        │    ± 0,10   │      1,0      │ 
│        22        │    ± 0,11   │      1,2      │ 
│        28        │    ± 0,14   │      1,2      │ 
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│        35        │    ± 0,18   │      1,5      │ 
│        42        │    ± 0,21   │      1,5      │ 
│        54        │    ± 0,27   │      1,5      │ 
│        64        │    ± 0,32   │      2,0      │ 
│       76,1       │    ± 0,38   │      2,0      │ 
│       88,9       │    ± 0,44   │      2,0      │ 
│       108        │    ± 0,54   │      2,0      │ 
│       133        │    ± 1,00   │      3,0      │ 
│       159        │    ± 1,00   │      3,0      │ 
│       219        │    ± 1,50   │      3,0      │ 
│       267        │    ± 1,50   │      3,0      │ 
└────────────────────────────────────────────────┘  
Toleràncies: 
- Gruix de paret: 
     - Tubs de la sèrie 1:  ± 10 % 
     - Tubs de la sèrie 2: 
          - 12 mm <= D <= 54 mm:  ± 0,10 mm 
          - 64 mm <= D <= 108 mm:  ± 0,15 mm 
          - 133 mm <= D <= 267 mm:  ± 0,30 mm 
- Llargària:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
El fleix d’acer al carboni no ha d’estar en contacte amb els tubs. 
Els tubs que s’hagin d’utilitzar per a aigua destinada al consum humà s’han de subministrar amb protecció en el s extrems. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos acuosos incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones 
técnicas de suministro. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua destinada/no destinada al consum humà:   
     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
El símbol normalitzat CE (d’ acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu defecte sobre l’etiqueta o en la documentació 
comercial que l’acompaya i anirà acompanyat de la següent informació: 
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 
- Referència a la norma europea EN 10312 
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst 
- Nombre de sèrie 
-Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les 
següents: 
- Reacció al foc 
- Límit elàstic 
- Toleràncies dimensionals 
- Estanquitat als líquids i mètode d’assaig utilitzat 
- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d’assaig utilitzat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Contrastar la documentació  amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser  refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW41J10,BFW41E10,BFW41810. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització 
per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TD10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal. 
Es consideraran els següents tipus de tubs: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
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L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 
 CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja 
sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
OPERACIONS DE CONTROL EN TU BS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i elements d’unió. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació dimensional  (3 mostres). 
- Per a cada tub de les mateixes caracterí stiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN 50086-1): 
     - Resistència a compressió 
     - Impacte  
     - Assaig de corbat 
     - Resistència a la propagació de la flama  
     - Resistència al calor 
     - Grau de protecció 
     - Resistència a l’atac químic 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 

Es seguiran les instruccions de la DF  i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada 
assaig concret. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció  visual o les comprovacions geomètriques. 
Es compliran les condicions dels assaigs d’identificació  segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN 50086-2-4. 
 
 
BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG23RB10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
 - Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l’adequació  als requisits del projecte. 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i lloc d’emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d’informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l’aspecte superficial segons norma projecte/  UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació  de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja 
sigui rígid, flexible o soterrat.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG312560,BG312550. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació 
UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’halògens a base de 
poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics  i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │ 

│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│ 
│Gruix (mm)   │ 0,7  │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C 
 Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 

Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors de fase. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV. 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta 
de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta 
de poliolefina. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
 - Secció nominal 
 - Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 - Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d’aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
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     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho 
determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 
composa. 
 
 
BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG321170. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
  - Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
  - Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 
  - Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
  - Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
  - Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
  - Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
  - Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,  UNE 21027 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2)│1,5│2,5-6│10-16│25-35│50-70│95-120│150│185│240│ 

│────────────│───│─────│─────│─────│─────│──────│───│───│───│ 
│Gruix (mm)  │0,7│ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6  │1,8│2,0│2,2│ 

└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor. 
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa) 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 

L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums , gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les 
especificacions de la norma UNE 211002. 
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos. 
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC: 
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3: Cables sin cubierta para 
instalaciones fijas. 
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS): 
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. 
Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
 - Secció nominal 
 - Llargària de la peça 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte 
- Control final d’identificació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 
- Assaigs: 
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables en cada cas: 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d’aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022) 
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho 
determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d’halògens:  1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es realitzarà  un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 
composa. 
 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900,BG380A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 
 

 
BG5 - APARELLS DE MESURA 
BG51 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG51UD01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica. 
S'ha de considerar els tipus següents: 
- Comptadors d'energia activa 
 - Comptadors d'energia reactiva 
 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
 Freqüència:  50 Hz 
 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
 COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2 
 Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 
Precisió (UNE 21-310):  classe 3 
 Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989). 
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. Lista de métodos de ensayo. 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2) (versión oficial EN 61036:1992). 
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2). 
REACTIVA: 
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UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents: 
- Marca i lloc de fabricació. 
 - Designació del tipus d'aparell. 
 - Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar. 
 - Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
 - Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador 
 Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents: 
- Constant del comptador. 
 - Tensió de referència. 
 - Número de sèrie i any de fabricació. 
 - Temps de referència. 
 - Classe de precissió. 
 - Intensitat nominal. 
 - Freqüència nominal en Hz. 
 OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol· licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l’adequació als requisits del projecte i la 
Companyia Subministradora. 
- Controlar del fabricant la generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció.  
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
- Verificar les característiques dels elements de mesura 
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura. 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
- Es comprovarà la totalitat dels materials. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD21110,BGD21210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 
2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 
mm2. 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la UNE-EN ISO 1461.  
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a 
simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 
- Gruix:  - 0,1 mm 
 - Superfície útil:  - 0,01 m2 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l’especificat en Projecte.  
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.  
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.  
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l’especificat al projecte, s’actuarà  segons criteri de la DF. 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW1N000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW23000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions 
conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, 
platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap  cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor 
d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de  conductor de seguretat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon 
funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHA - LLUMS INDUSTRIALS 
BHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHA1Z201,BHA1Z801. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llum industrial de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb xassís de poliester, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 
W, A.F. 
S'han de considerar els tipus de luminàries següents: 
- Amb reflector simètric 
- Sense difusor ni reflector 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de poliester, amb orificis que permetin la seva fixació adossada o suspesa al sostre 
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per A.F. i regleta de connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior del llum 
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d'anar marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra". 
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles. 
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V. 
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
     - Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20-324):  IP-20X 
Aïllament (R.E.B.T.):  Classe I 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al 
substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
Marques que s'han d'observar durant la instal.lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de 
treure per la seva instal.lació: 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal.lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal.lada 
amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il.luminats 
Dimensions (mm): 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus             ¦SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR ¦      SIMÈTRIC           ¦ 
¦------------------¦---------------------------¦-------------------------¦ 
¦Nombre tubs       ¦      1      ¦     2       ¦     1       ¦    2      ¦ 
¦------------------¦-------------¦-------------¦-------------¦-----------¦ 
¦Potència (W)      ¦  36  ¦  58  ¦  36  ¦  58  ¦  36  ¦ 58   ¦36  ¦  58  ¦ 
¦------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦----¦------¦ 
¦Llargària nominal ¦ 1128 ¦ 1528 ¦ 1128 ¦ 1528 ¦ 1128 ¦1528  ¦128 ¦1528  ¦ 
¦------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦----¦------¦ 
¦Amplària nominal  ¦  60  ¦  60  ¦  130 ¦  130 ¦  158 ¦ 236  ¦158 ¦ 236  ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE_EN 60968-93 "Lámparas con balasto propio para sevicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad." 

UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales de seguridad. 
 
 
BHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
BHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGAZ001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 Centres de comandament i control de les instal·lacions d'enllumenat. 
 Es contemplen els següents elements: 
- Armari metàl·lic 
- Equips de contatge 
- Actuador local: Conjunt de mecanismes destinats a l’accionament, comprobació i modificació dels paràmetres de funcionament de les instalacions 
d’enllumenat 
ARMARI METÀL·LIC: 
 Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer inoxidable plegada i soldada. Ha de portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
 La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts mitjançant panys de triple acció amb varilla d’acer inoxidable i maneta 
metàl·lica proveïda de clau normalitzada per companyia i suport per a bloquejar amb cadenat. 
Les portes han de ser plegades en el seu perímetre. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Ha de tenir un sostre inclinat per a la protecció contra la pluja. 
Ha de tenir uns anells de suspensió a la part superior per a la seva manipulació durant les operacions de transport i col·locació. Aquest anells s’han de poder 
enretirar un cop l’armari es trobi a la seva posició definitiva.  
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
Ha d’ estar pintat exteriorment amb pintura normalitzada RAL 7032. 
Ha de tenir il·luminació interior amb portalàmpades estanc. 
Ha de tenir una presa de corrent per a les operacions de manteniment a dintre de l’armari. 
A l’interior del mòdul de companyia hi han d’anar els comptadors d’activa i reactiva, així com els rellotges de discriminació horària. 
La porta del mòdul de companyia ha d’incorporar un pany normalitzat per la mateixa companyia per facilitar les operacions de lectura de comptadors, així com 
les de reparació i manteniment pròpies de la seva responsabilitat. 
Al mòdul d’abonat hi han d’anar els elements de comandament i protecció per a un màxim de quatre sortides. Ha d’estar preparat per a la connexió del sistema 
centralitzat d’encesa. 
A la part interior de la porta de l’abonat hi constarà un esquema elèctric de la instal·lació amb el valor de les proteccions tèrmiques i diferencials. 
Tots els mecanismes han d’anar muntats en caixes de doble aïllament. Les caixes han de tenir forats per a la ventilació i per evitar la condensació al seu interior. 
Les caixes destinades a allotjar mecanismes que s’hagin de manipular des de l’exterior han de tenir la corresponent obertura. 
A la porta d’abonat hi ha d'haver un portanotes a on s’hi han d’anotar els avisos i instruccions especials que es puguin produir. 
 Material de la planxa: AISI 304 
Gruix de la xapa d'acer: >= 2 mm 
Potència màxima admissible: 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 380 V: 31,5 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 3.0 i 4.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
- Armaris amb equips de contatge per a tarifes 2.0 alimentats a 220 V: 20 kW 
EQUIP DE CONTATGE: 
Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega elèctrica. 
No han de propagar foc. 
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques. 
Els tres primers elements s'han de poder precintar. 
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 
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 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 
 Freqüència:  50 Hz 
 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 
 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 
 ACTUADOR LOCAL: 
 Ha d’estar format per els següents aparells: 
- Rellotge astronòmic amb càlcul dia a dia de l’alba i del ocàs i canvi automàtic de l’hora hivern/estiu i possibilitat de correcció de ± 127 minuts sobre les hores 
d’alba i ocàs. Reserva de marxa de 10 anys  
- Contactors de sortida programables independentment segons el rellotge astronòmic o a hores fixes 
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per a mesures de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors d’ energia activa i 
reactiva i d’hores de funcionament. 
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per als registres dels salts de les proteccions, selector de manual o automàtic, fotocèl·lula, etc. 
- Entrada analògica lliure de 4 - 20 mA 
- Registres de memòria RAM per a emmagatzemar històrics: 
     - fins a 2469 registres de mesures elèctriques 
     - fins a 2869 registres d’alarmes o esdeveniments 
- Canal de comunicacions RS232 optoaïllat per a la connexió d’un mò dem telefònic o radio 
- Canal de comunicacions RS485 optoaïllat per a la connexió  a altres elements del sistema de control 
- Muntatge en rail DIN 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
* UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989). 
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 
 
 
BHGW - MATERIALS  AUXILIARES PER A CENTRES DE COMANDAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHGWU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Petit material auxiliar de connexió  i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat públic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un armari de protecció i control d'enllumenat públic 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
BHQB - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQBZ901. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Projectors per a exteriors amb làmpades de xenó amb transformador electrònic o amb làmpades de fluorescè ncia amb balast electrònic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Projectors per a encastar al paviment 
- Projectors per a muntar superficialment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la 
instal·lació que l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui suportar, sense precaucions especials, les condicions d’ús, muntatge i 
manteniment. 
Ha d’estar format per un cos lineal d’alumini extruït tapat pels extrems amb tapes d’ alumini fos, un difusor de vidre a la part superior i un reflector d’alumini. 
Ha d’incorporar un equip elèctric complert format per portalàmpades i transformador electrònic. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Els borns de connexió dels projectors per a muntatge superficial han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra” 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en les operacions normals de 
manteniment, les parts elè ctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i 
potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l’abrasió de la 
coberta o de l’aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables. 
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció  adequats, de manera que pugui suportar la potència d’entrada en ús normal.  
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que 
estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació. 
Han d’estar fetes totes les connexions internes. En els projectors per a muntar superficialment únicament hi ha d’haver accessibles els borns de connexió a la 
xarxa. 
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s’ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. La resta de conductors han de seguir el codi de 
colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
 Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-65X 
Aïllament (REBT):  Classe II 
 LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real 
Decreto 838/2002, en funció  de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s’ha de subministrar amb la lluminària. 
Les làmpades de xenó s’han de subministrar amb el projector. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales de seguridad. 
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento. 
(Versión oficial EN 60929:1992). 
LLUMINÀRIES PER A ENCASTAR: 
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminà ria o darrera de la tapa que s'hagi de treure al 
substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de 
treure per la seva instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- El símbol normalitzat corresponent a la classe II 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
- Símbol normalitzat per al muntatge de la lluminà ria directament sobre superfícies inflamables. (triangle equilater invertit amb la lletra F al seu interior) 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminà ria i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada 
amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
A l'embalatge hi han de constar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
 - Número de model o referència tipus 
 - Potència nominal 
 El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l’aparell. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de recepció i identificació dels materials 
- Verificació de les característiques de les lluminàries 
- Verificació dels equips auxiliars 
- Verificar sistema de manteniment i conservació 
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF  estipuli quantitats superiors. 
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació  de cadascuna de les llumeneres.   
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
BHWA1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa d’ instal·lacions 
d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques prò pies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BHWA - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS INDUSTRIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWA1000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris de llums industrials amb tubs fluorescents o de llums industrials d'incandescència, descàrrega o mixte. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries,  i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL3 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
BL31 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL31ASC1,BL31ASC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren els següents elements: 
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d'equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat  
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en 
relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta 
laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en 
relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres 
porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars 
amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració 
amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
CONDICIONS GENERALS:  
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el 
cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants respectius. 

Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur 
respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós.  
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT:  
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a 
l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ventilació.  
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir 
els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els 
amortidors.  
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de 
l'interior cap a l'exterior de la cabina, una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la paret ha de: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm  
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 1000 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense 
deformació permanent. Ha de tindre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en el que la dimensió més petita sigui 
almenys de 0,25 m.  
El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal i perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 
m. Les distàncies lliures s'han de pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si l'amplària o l'alçària es menor a 0,30 m.  
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar completament l'entrada de la cabina, excepte les folgances 
necessàries per al correcte funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm.   
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, 
aplicada en qualsevol lloc des de l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, en 
una secció de forma rodona o quadrada, les portes han: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada.  
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la reobertura en el cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt 
de rebre'l quan travessa el llinda durant la maniobra de tancament.  
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el 
color vermell a cap altre botó 
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el 
color groc a cap altre botó 
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. Es recomana fer servir: 
     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 
     - per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  el corresponent símbol normalitzat 
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident  
Al sostre de la cabina: 
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber risc d'error sobre la posició corresponent a la parada 
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra d'inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada  
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment subjectes per a evitar el seu desplaçament. 
Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu de protecció corresponent.  
GRUP TRACTOR:  
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 
- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics 
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color groc.  
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:  
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de 
desacceleració previstes a la normativa, a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió, 
subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en elles. Així mateix, en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes 
que actuï en el sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina. 
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores el contrapès també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí 
exclusivament en el sentit de descens d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels 
òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les seves guies i mantenint-lo aturat en elles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i 
manteniment.  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 
Limitador de velocitat: 
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Amortidors: 
- el nom del fabricant de l'amortidor 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositius d'enclavament: 
- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
 Paracaigudes: 
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat  
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 1314/1997. El marcatge CE ha d'estar en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de 
conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta 
o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors: 
     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 
     - amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components electrònics  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores.  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  
 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM9 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM91F23A,BM9AU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parallamps de puntes, sistema Franklin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'esdar format per: 
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític 
 - Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze 
 - Antena de tub d'acer galvanitzat en calent 
 El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de qualitat i la documentació dels equips. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte. 
- Recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 
- Verificar característiques dels següents elements d’unió a terra. 
     - Secció del conductor  
     - Material de posada a terra  
     - Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons el criteri de la DF, han de pode r ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les especificacions del projecte. 
 
 
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
BP5 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
BP53 - PRESES DE SENYAL TELEFÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP5351A2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Preses de senyals telefòniques  per a  comunicació telefònica per a encastar o per a muntar superficialment. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Caixa de PVC 
- Tapa de PVC 
- Una o més preses, segons model 
La caixa ha d'estar construïda amb PVC rígid. 
No ha de tenir de porus ni esquerdes. 
La superfície ha d'estar llisa. 
La caixa ha de tenir orificis pel pas del cablejat. 
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia. 
Ha de tenir una base aïllant, un suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de sortida, protegit tot plegat per una envoltant i una tapa cargolable, de 
material plàstic. 
Gruix mínim:  2 mm 
Rigidesa mínima del material: 15 kV/mm 
Nombre de contactes: 4/6 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BPD - MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
BPD6 - PUNTS D'ACCES A USUARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BPD6111M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Punt d'accés a usuari per a dur a terme la connexió entre la xarxa de dispersió de l'edifici i la xarxa interior d'usuari en les instal·lacions d’infrastructura comú de 
telecomunicacions (ICT). 
 S'han considerat els elements següents: 
- Punts d’accés a usuari per a instal·lacions de telefonia 
- Punts d’accés a usuari per a instal·lacions de televisió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius. 
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida útil de l'element. 
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació  previstos. 
Els punts d'acces a usuari han d'estar preparats per anar muntats a dintre del corresponent registre. 
Els terminals de connexió han d'estar muntats sobre material aïllant. 
PUNTS D'ACCES A USUARI PER A INSTAL·LACIONS DE TELEFONIA: 
Ha d'estar preparat per a poder desconnectar la xarxa interior d'usuari de la xarxa de dispersió de l'edifici sense necessitat de desfer les connexions. 
Ha d'estar constituït per una part accessible únicament per l’ entitat subministradora del servei de telefonia i una altra part accessible per a l'usuari. 
La part accessible únicament per l’ entitat subministradora del servei de telefonia ha de ser precintable i ha d'estar constituïda almenys per: 
- Un element de connexió per a la línia de servei 
- Un dispositiu de tall i seccionament que permeti desconnectar de forma permanent i estable la instal·lació privada. En la posició de tall la línia ha de quedar 
prolongada a un element de prova del subministrament del servei 
- Un element de prova del subministrament del servei 
- Un dispositiu per a la connexió de la instal·lació privada 
La part accessible per a l'usuari ha d'estar constituïda al menys per: 
- Element per a l'actuació del dispositiu de tall o seccionament de la part accessible únicament per la companyia subministradora 
- Accés a l'element de prova de la part accessible únicament per la companyia subministradora 
- Accés al dispositiu per a la connexió de la instal·lació privada de la part accessible únicament per la companyia subministradora 
Resistència entre contactes adjacents a una tensió de 500 V:  >=100 MOhm 
 PUNTS D'ACCES A USUARI PER A INSTAL·LACIONS DE TELEVISIO: 
Han de complir les següents característiques: 
Atenuació: 
- En banda baixa (5-862 MHz):  < 0,1 dB 
- En banda alta (950-2150 MHz):  < 0,2 dB 
Pèrdua de retorn: 
- En banda baixa (5-862 MHz):  > 19 dB 
- En banda alta (950-2150 MHz):  > 13 dB 
Rebuig entre sortides: 
- En banda baixa (5-862 MHz):  > 64 dB 
- En banda alta (950-2150 MHz):  > 54 dB 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre por el que se establecen las especificaciones técnicas del  punto de terminación de red, de la red telefónica 
conmutada y los requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR3P2250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
- Encoixinament per a hidrosembra  
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  5 <= pH <= 6,5  
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
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Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Als sacs hi han de figurar les següents dades:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica 
europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi 
estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:  
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons 
MOA III  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a 
les condicions exigides al plec de condicions tècniques.  
 
 
BR4 - ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR4DK433. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  

- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.  
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.  
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització. 
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).  
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.  
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.  
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres 
plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un 
equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin 
arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. 
El pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació 
d'aquestes dades s'ha de fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.  
PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions. 
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.  
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.  
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.  
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 5%  
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb 
les indicacions de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.  
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de 
les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que 
redueixin el valor o la qualificació per al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les 
indicades al quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i 
grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
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- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de 
tenir una llargaria i gruix proporcional a la resta de la planta.  
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.  
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.  
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de 
presentació.  
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:  
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i 
han de ser homogènies en els seves dimensions. 
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de 
terra. 
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.  
PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es 
subministra, i sense que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  
CESPITOSES:  
* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Siembras y céspedes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
S'ha de subministrar acompanyada de: 
- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal  
- Assenyalada la part nord de la planta al viver  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 

- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.  
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides. 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.  
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:  
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició. 
- Percentatge de germinació per espècie. 
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el 
pes de la matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents.  
LLAVORS PER HIDROSEMBRES  
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060Q021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no 
estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica 
DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent 
els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec 
del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  
 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% 
de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques 
dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments 
en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
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- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament 
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
135C76G0,13515H51. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat 
- Mur de contenció de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat 
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada de formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Reglejat i anivellament de la cara superior  
- Cura del formigó  
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre 
que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, 
així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.  
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de 
les malles i d'altres elements.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:  
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.  
No inclou cap operació de moviment de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 
14 - ESTRUCTURES 
14L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
14LM - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB PLANXA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14LMSB45. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de sostre de semiplaques d'acer galvanitzat amb armadura formada per barres corrugades i malla electrosoldada.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del perímetre de recolzament de les semiplaques, neteja i anivellament 
- Replanteig i col·locació de les semiplaques 
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- Col·locació dels separadors 
- Anivellament de les plaques 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Neteja del fons de la semiplaca 
- Abocada del formigó 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
- Curat del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.  
El fabricant ha de garantir que les semiplaques compleixen les característiques exigides a la DT. 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 
Les semiplaques col·locades no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni discontinuïtats en el galvanitzat. 
Les semiplaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT. 
Un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades. 
Han de quedar fixades als suports de l'estructura amb claus d'acer o amb visos autoroscants. 
Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la semiplaca. 
Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram continuo. 
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no disminueixi la secció de la peça. 
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT. 
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament. 
Al voltant dels pilars s'han de disposar platines de tancament. 
El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla. 
La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a l'intempèrie, ni sotmeses a ambients agressius, humits o químics.  
Límit elàstic de l'acer  de la xapa de la semiplaca:  >=320 N/mm2 
Llargària dels recolzaments de les semiplaques: 
- Suport metàl·lic: 
     - Recolzament exterior: >= 5 cm 
     - Recolzament interior: >= 6 cm 
- Suport de formigó: 
     - Recolzament exterior: >= 5 cm 
     - Recolzament interior: >= 7,5 cm 
Fletxa admissible durant el formigonat: <= L/240 
(L = llargària del tram)  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre 
que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i 
l'esforç tallant de trencament.  
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i d'acord amb la fitxa tècnica.  
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels diferents elements i 
l'execució dels recolzaments, enllaços i unions  
Les plaques s'han de col·locar a tocar.  
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima prevista durant l'abocada del formigó. 
Cal col·locar els elements d'encofrat necessaris per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les semiplaques. 
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients segons el cas.  
La xapa es tallarà quan el formigó hagi endurit i tingui la resistència necessària. 
Els forats no es faran amb maquinària de percussió, per evitar les vibracions que malmetrien la col·laboració entre la xapa i el formigó. 
Quan el forat a realitzar sigui major de 20 cm de diàmetre cal reforçar perimetralment la xapa i la llosa de formigó.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
L'abocada del formigó ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 0,5 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. L'abocada s'ha de fer únicament en les zones 
coincidents amb les bigues del sostre. 
No s'ha d'acumular massa quantitat de formigó  sobre de les semiplaques. 
S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre.  
Les pèrdues de pasta pels junts a la cara inferior de les plaques cal netejar-les durant el formigonament amb reg d'aigua.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
En el cas que el sostre s'hagi de cobrir amb una làmina impermeabilitzant, cal tenir en compte que la xapa impedeix l'evaporació l'evaporació de l'aigua i retarda 
el curat del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
4B - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
4B1 - BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4B14C32E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant 
diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment 
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment 
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer 
- Reparació i collat de passamà a paret 
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports  
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:  
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor  
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació 
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació 
- Reposició dels elements deteriorats  
Reparació i collat de passamà a paret:  
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Col·locació del caixetí o mecanisme 
- Fixació i tapat del forat que resta  
Reforç de barana de perfils laminats d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport 
- Aplicació del material de pont d'unió  
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i 
del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.  
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les 
parts reblonades han d'estar unides amb reblons.  
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m 
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  

- Separació entre muntants:  Nul·la  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:  
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.  
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.  
La superfície de l'encast ha de ser irregular.  
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.  
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.  
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm  
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.  
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:  
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.  
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :  
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.  
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre 
que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:  
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.  
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:  
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
  



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

70 
  

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2214824,E2213422. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 
100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans 
d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de 
treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, 
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el 
sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de 
maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran 
dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. 
Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions: 
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama. 
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant 
trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 
forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres 
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  
 
 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222B834,E222B432,E222192A,E222172A,E222142A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 
realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de 
fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. 
Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de 
serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres 
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
(PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225277F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota 
d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades  
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
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- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges  
- Repàs i piconatge d'esplanada  
- Repàs i piconatge de caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres  
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives  
Repàs i piconatge:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:  
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.  
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501).  
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:  
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.  
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst 
d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:  
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%  
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.  
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.  
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  - 25 mm  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:  
- 0°C en reblert o estesa de grava  
- 2°C en terraplenat amb terres adequades  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.  
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).  
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.  
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
REPÀS I PICONATGE:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats 
per a aconseguir la densitat de compactació especificada.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no 
està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
REPÀS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  
 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R35069. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també 
qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 
 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31525H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Rases i pous  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.  
RASES I POUS:  
Toleràncies d'execució:  
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm  
- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb 
les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada 
per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) 
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
 
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, 
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, 
article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on 
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

75 
  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i 
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31DC100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua 
o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  
utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  

   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 
per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, 
així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament 
o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb 
un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal 
asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb 
anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, 
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3252QH4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  
- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb 
les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada 
per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) 
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
 
E32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, 
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, 
article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on 
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
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- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i 
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32D1103,E32D1A03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació 
d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua 
o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  
utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, 
s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva 
utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir 
pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

79 
  

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les 
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin 
ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar 
per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, 
així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives 
deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament 
o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb 
un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal 
asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb 
anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, 
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal 
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
 
E3C - LLOSES 
E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C517H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Lloses de fonament  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Nivells: ± 20 mm  
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura 
pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb 
les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF 
valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada 
per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han 
d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat 
adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa 
compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) 
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
 
E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts 
de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
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Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, 
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, 
article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on 
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i 
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112P1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de ser plana i anivellada.  
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.  
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa: - 30 mm  
- Nivell: +20 / - 50 mm  
- Planor:  ± 16 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del 
formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.  
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  
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- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44ZSB14,E44ZSB15,E4435125,E44Z5A25,E4415315,E443SB09,E44ZSB13,E4415125. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Traves  
- Encavallades  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-
EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 
2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i nivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de 
les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les 
indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb 
entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   

PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de 
complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga 
ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article    
       76.2 de l'EAE  
- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. 
Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que 
sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la 
peça ha de ser substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació 
d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues 
de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma 
segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  
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Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per 
l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera 
que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments 
adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de 
galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i 
abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.  
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els 
establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups 
de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el 
pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han 
de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 
especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o 
voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i 
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que 
les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les 
soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la 
utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres 
d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar 
la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control 
segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de 
condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més 
adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.  
UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.  
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada 
amb un filferro tesat.  
UNIONS SOLDADES:  
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.  
UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en 
l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de 
les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  
UNIONS SOLDADES:  
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades 
al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per 
la normativa vigent.  
UNIONS SOLDADES:  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per 
la normativa vigent.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
UNIONS SOLDADES:  
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  
 
 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4511AH4,E459SB45. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i 
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Pilars  
- Murs  
- Bigues  
- Llindes  
- Cèrcols  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

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

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i 
quedi recobert per la beurada  
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de 
les malles i d'altres elements del sostre.  
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó 
autocompactant  
LLOSES:  
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser 
perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.  
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.  
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada 
mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En aquest cas el plec de 
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d'interpretar els resultats.  
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) 
sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B13000,E4B93000,E4B9DC88. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts 
de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, 
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, 
article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on 
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta 
d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
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kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i 
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D11123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, 
contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, 
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   

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

E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
E4LM - PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LM1B20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer galvanitzat grecades, de 0,80 mm fins a 1,20 mm de gruix, per a la formació 
de sostre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament 
- Replanteig i col·locació de les plaques 
- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari  
CONDICIONS GENERALS:  
El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i tota la documentació que ha d'aportar un producte amb marcatge CE.  
El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de preparar i sotmetre a l'aprovació de la DF els plànols constructius per a 
l'execució i la col·locació a l'obra dels seus materials.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT.  
Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades.  
Les plaques col·locades  no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, ni discontinuïtats en el galvanitzat.  
Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució de les soldadures de les plaques.  
Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport.  
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.  
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.  
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament.  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i les plaques.  
Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb visos especials a pressió controlada.  
Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa.  
Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa.   
Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 100 cm en tram continuo.  
El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, s'ha de realitzar mitjançant peces especials de remat de xapa galvanitzada.  
Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament.  
La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni sotmeses a ambients agressius, humits o químics.  
El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.  
Diàmetre de les soldadures:  >= 20 mm  
Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2  
Fixacions a l'extrem de cada estria:  >= 2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig en planta:  ± 20 mm 
- Nivell:  ± 10 mm  
- Acord amb els recolzaments:  + 10 mm,  -5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  
S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre els recolzaments.  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems de la mateixa.  
Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar la fletxa màxima prevista durant l'abocada del formigó.  
Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la pèrdua de formigó en els extrems de les plaques.  
Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els mitjans d'encofrat més adients segons el cas.  
La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.  
S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris.  
Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una pintura antioxidant.  
En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada cas.  
Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de pilars.  
La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques  
- Fixació de les  plaques als elements de suport.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
 
 
E4P - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4PRSB40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra. 
S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents: 
- Pilars 
- Jàsseres 
- Bigues triangulars 
- Grades 
- Escales 
- Ancoratges d'acer per a pilars  
S'han contemplat els tipus següents de reblerts: 
- Reblerts de morter per a pilars  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
-Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges  
     - Preparació de la zona de treball 
     - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament 
     - Replanteig i marcat dels eixos 
     - Col·locació i fixació provisional de la peça 
     - Aplomat i anivellament definitius  
-Reblert de morter  
     - Preparació de la zona de treball 
     - Replanteig de la situació de les bases d'anivellament 
     - Abocada del morter 
     - Regularització de la superfície  
CONDICIONS GENERALS:  
PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES  
Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport.  
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament, o cargolat a la seva posició.  
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.  
La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada.  
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.  
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.  
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.  

La llargària de l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la DT del projecte.  
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
REBLERT DE MORTER  
Resistència a flexió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 6 N/mm2 
- 3 dies:  >= 8 N/mm2 
- 7 dies:  >= 9 N/mm2 
- 28 dies:  >= 10 N/mm2  
Resistència a compressió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 20 N/mm2 
- 3 dies:  >= 45 N/mm2 
- 7 dies:  >= 62 N/mm2 
- 28 dies:  >= 90 N/mm2  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions  
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions a la seva massa  
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no tenir irregularitats  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions: 
  - Els elements son conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir danys 
  - Es disposa de plànols de muntatge 
  - Es disposa de programa d'execució 
  - Es disposa de mitjans humans i dels materials requerits per al muntatge  
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels diferents elements i 
l'execució dels recolzaments, enllaços i unions  
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa 
d'interrupció, restricció o desviament del trànsit.  
REBLERT DE MORTER  
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5ºC i 40 ºC  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter  
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i 
utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
No hi han d'haver elements contaminants dins la zona de treball que puguin perjudicar les propietats del morter  
Un cop abocat el morter, la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
JÀSSERES, ESCALES I GRADES:  
m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT.  
PILARS I BIGUES TRIANGULARS, ANCORATGES I REBLERTS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4ZW1J60. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E5 - COBERTES 
E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
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E545 - COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30% 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E545SB17. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d'acer, col·locades amb fixacions mecàniques, d'una planxa o de dues amb 
aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in situ).  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig dels eixos de les pendents. 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 
- Execució dels junts entre planxes. 
- Comprovació de l'estanquitat. 
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 
- Fixació dels perfils omega i de l'aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 
- Comprovació de l'estanquitat (sandwich in situ)  
CONDICIONS GENERALS:  
La planxa no ha de tenir cops , ni defectes superficials.  
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent.  
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó.  
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, 
etc.).  
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes d´acer cadmiat, d´alumini o d´acer 
inoxidable.  
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat.  
Cavalcament entre planxes: 
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 
Volada de les planxes: 
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi  
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm  
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  
Distància entre punts de fixació als punts singulars: 
- Corretges intermitges i d'aiguafons:  <= 333 mm 
- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm  
Distància entre anelles de seguretat:  <= radi 5 mt  
PLANXA FIXADA AMB CARGOLS:  
Els cargols es col·locaran en la zona superior o inferior dels nervis. 
La planxa s'ha de fixar amb cargols autoroscants d'acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o remats d'acer cadmiat, d'alumini o d'acer inoxidable 
Els cargols portaran volanderes d'estanqueïtat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa d'acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, 
castanyer ,etc.), l'acer no protegit a la corrosió i amb l'aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure.  
En el supòsit de voler pintar la planxa d'acer galvanitzat, aquestes portaran una protecció prèvia de pintura.   
El pintat s'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions i cavalcaments.  
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.  
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E83 - APLACATS 
E83Q - APLACATS AMB PLANXA METÀL·LICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83QSB08,E83QSB11,E83QSB12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i 
planxa de zinc, amb o sense aïllament de fibra de vidre, col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 
- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre planxes  
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.  
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.  
La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.  
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.  
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.  
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.  
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.  
Punts de fixació per planxa:  >= 6  
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm  
- Aplomat total: ± 30 mm  
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 10 mm 
- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 2 mm 
- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 10 mm  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts tèrmics.  
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.  
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de 
l'aïllament.  
Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.  
Junts entre plaques:  <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació de l'aïllament:  <= 70 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de 
revisar i assegurar les parts fetes.  
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix.  
TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE:  
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  
Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8940BJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i 
del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 
12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han 
de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en 
la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 
d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons 
els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
 
E8J - CORONAMENTS 
E8J9 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8J9SA3J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o 
façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants. 
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.  
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense 
protecció contra la corrosió.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
 
E9 - PAVIMENTS 
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
E9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9GZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó.  
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció  

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Corronat manual de paviment de formigó 
- Ratllat manual de paviment de formigó 
- Formació de junt amb perfil buit de PVC 
- Formació de junt amb serra de disc  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de junt amb serra de disc:  
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
En el corronat o ratllat:  
- Acabat de la superfície del paviment  
En la formació del junt en formigó fresc:  
- Replanteig del junt 
- Formació del junt 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat  
CONDICIONS GENERALS:  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.  
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.  
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària:  ± 10%  
- Alçària:  ± 10%  
- Replanteig:  ± 1%  
CORRONAT:  
Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
RATLLAT:  
Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues.  
Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o perpendiculars als eixos del paviment.  
A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del formigó.  
FORMACIÓ DE JUNT:  
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).  
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:  
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 
i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).  
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.  
RATLLAT:  
Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro o un altre material aprovat per la DF.  
CORRONAT:  
L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus utilitzat ha de ser aprovat per la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
FORMACIÓ DE JUNT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
E9S - PAVIMENTS METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9S1SB18. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d'acer galvanitzat  
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
- Fixació definitiva i neteja  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.  
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.  
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles.  
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell: ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m  
- Ressalts entre peces: < 2 mm  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm  
 
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.  
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
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.  
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició 
definitiva.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 
especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o 
voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i 
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de 
soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que 
les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
E9V - ESGLAONS 
E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZ1211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la resistència o la qualitat.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de morter de ciment.  
ACABAT ARREBOSSAT:  
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
El suport ha de ser net i humitejat.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  
ACABAT ARREBOSSAT:  
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
E9W - GRADES 
E9WZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A GRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9WZSB10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'esglaonat per a grada amb peces ceràmiques col·locades amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del perfil de l'esglaonat 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la resistència o la qualitat.  
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de morter de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i 
s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
El suport ha de ser net i humitejat.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 
EB32 - REIXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB32SB16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o 
amb fixacions mecàniques.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  

REIXA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les 
fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.  
Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que 
quedi fixat definitivament al suport.  
REIXA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació 
dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC15SB01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els 
vidres antics per vidre laminat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vidre laminar de seguretat  
S'han considerat les formes de col·locació següents:  
- Col·locació amb llistó de vidre  
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb llistó de vidre:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final  
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:  
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment  
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:  
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
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- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra 
- Fixació del vidre al buit d'obra 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.  
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.  
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
El conjunt ha de ser totalment estanc.  
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.  
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.  
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel 
fabricant.  
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l  
Alçària del galze i franquícia perimetral:  
- Vidre laminar o simple:  
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia lateral i amplària del galze:  
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:  
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+  
VIDRE TREMPAT:  
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.  

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.  
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:  
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.  
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.  
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.  
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.  
Amplària de les falques:  
- Vidre laminar o de protecció al foc:  
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.  
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:  
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:  
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:  
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.  
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja dels perfils de suport.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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ED351430,ED353U52. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets de maó calat, totxana o maó foradat, arrebossades i lliscades interiorment i 
amb tapa fixa o per a col.locar posteriorment una tapa registrable. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col.locació de la tapa fixa, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 
tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera:  >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
     - Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
     - Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
     - Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED5 - DRENATGES 
ED5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5H8588. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En caixa de formigó:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  
 
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.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FT350. 
 
 
 
EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF422BEA,EF4227AA,EF42147A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de connexió. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat mitjançant unió premsada 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Encastat 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim de l 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests 
condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 
mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 
passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elà stica. El suport no s'ha de soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   │          Diàmetre del tub (mm)         │ 

│                   │────────────────────────────────────────│ 
│                   │ 6 - 8  │ 12 - 22 │ 28 - 54  │ 64 - 108 │ 

│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Trams verticals    │ <= 1,8 │  <= 2,4 │  <= 3    │  <= 3,7  │ 
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │  <= 1,8 │  <= 2,4  │  <= 3    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer  un cop tallat el subministrament. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG23RB15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment. 
S’han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar  tubs, sense que es produeixin canvis sensibles 
a la secció. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris 
que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
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- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380907,EG380A02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
 - En malla de connexió a terra 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament 
 - Connexionat a presa de terra 
 CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
 EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s’arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 
 
 
EG5 - APARELLS DE MESURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG51UD01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 
- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment. 
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari. 
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari. 
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari. 
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment. 
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari. 
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 
L’aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació  posterior a l'orifici de l'armari. 
El transformador d’intensitat, h a d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del projecte. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 COMPTADOR: 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Individual 
 - Concentrada 
 Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació. 
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
 RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES: 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos. 
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulació. 
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Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen. 
TRANSFORMADOR: 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE: 
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació no alteri les caracterí stiques de l'element indicador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
TRANSFORMADOR: 
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d’acord amb el que s’especifica a continuació i de quantificació dels 
mateixos. 
- Assaigs: 
     - Resistència d’aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 
 
 
EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
EGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD2121D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’ inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s’arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 
 
 
EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
EL2 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EL28ASC1,EL28ASC2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.  
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en 
relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per 
a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta 
laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 
(AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en 
relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres 
porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per 
a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars 
amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració 
amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  
Parada amb materials de qualitat alta: 
-les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a 
pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 

- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els 
moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència 
suficient per suportar les forces i càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la 
massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques 
d'unió cargolades a les bases de les guies.  
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres 
abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables.  
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems.  
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.  
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i 
velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin completament comprimits ha de complir 
simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de 
les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m 
dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre: 
     - Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 
     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les 
parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix 
d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor.  
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels 
punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 
No s'han de transmetre ni vibracions ni sorolls durant el funcionament.  
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.  
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si.  
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior.  
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu 
existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de la parada normal.  
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari.  
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar fetes.  
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes 
corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m 
     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 
     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm  
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la 
màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser 
com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en 
posició de tancat aquestes portes 
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- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de 
tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de desenclavament, per a permetre la maniobra 
d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera 
que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en 
controli l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega  
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta.  
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha 
de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants.  
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de 
funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent.  
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.  
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores.  
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con 
máquinas en foso.  
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.  
 
 
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
EM91 - PARALLAMPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM91F23A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Parallamps tipus Franklin 
- Parallamps amb dispositiu d’encebament electrònic 
- Parallamps amb dispositiu d’encebament no electrònic 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment a la paret 
 - Muntat sobre sòcol 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntat superficialment a la paret: 
- Encastar suports a la paret 
- Aplomat suports 
- Col·locació dels pals als suports 
- Connexió al conductor de la xarxa de terres 
Muntat sobre sòcol: 
- Ancorar sòcol al paviment 
- Anivellament 
- Col·locació del pal al sòcol 
- Connexió a la xarxa de terres 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Aplomat:  ± 20 mm 
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET: 
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. 
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm 
 MUNTAT SOBRE SÒCOL: 
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió  a terra ha de sortir a 
través de la base, encastat en el paviment. 
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de  connexió a terra soldat a la seva base. Aquest 
cable ha de passar per l'interior del pal. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control visual de la instal·lació verificant els següents punts: 
     - Situació del parallamps, radi de cobertura. 
     - Continuïtat del conductor de terra, existència de protecció amb tub d’acer com a mínim 2 metres del terra. 
     - Mesura de posada a terra. 
- Control del conductor de baixada: 
     - El conductor de baixada s’instal·larà de tal forma que el seu traç at sigui lo més directe possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el 
camí més curt, evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.  
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de controlar globalment. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s’ ha de procedir a la seva substitució o correcció. 
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EM9A - COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM9AU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells de mesura col· locats superficialment. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els equips i materials han d’ estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin 
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE. 
La posició  dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
L’aparell ha de quedar subjectat sòlidament  i connectat a la xarxa de terres. 
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una mà xima de 180 cm, per facilitar la lectura. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mí nim, per facilitar la lectura. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La zona on s’instal·la l’ element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors 
o pendents a realitzar en la zona on s’instal·la l’element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar. 
 Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre’ls durant el 
muntatge, execució  de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d’aquests per a 
la correcta gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge d’altres elements o d’acord amb la DT del fabricant o de la 
DT del projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
 
 
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
EP5 - INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
EP53 - PRESES DE SENYAL TELEFÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP5351A2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Preses de senyals telefòniques per a comunicació telefònica. 
S'han considerat els muntatges següents: 
- Muntada superficialment 
- Encastada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntades superficialment: 
- Fixació de la caixa al parament 
Encastades: 
- Col·locació de la caixa dins del corresponent caixetí encastat previament 
CONDICIONS GENERALS: 
Com a mínim s'ha d'instal·lar una presa per habitatge, una per oficina i una per nau,  en llocs accessibles. 
Distància mínima als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas :  5 cm 
Distància al terra per a telèfon mural :  1,50 m  
Distància al terra per a telèfon sobre taula :  0,20 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EPD - INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT) 
EPD6 - PUNTS D'ACCES A USUARI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EPD6111M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt d’accés a usuari per a dur a terme la connexió entre la xarxa de dispersió de l'edifici i la xarxa interior d'usuari en les instal· lacions d'infraestructura comú 
de telecomunicacions (I.C.T.). 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació i anivellació 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixat sòlidament a l'interior de la caixa de registre de terminació de xarxa. 
La posició ha de ser fixada a la DT. 
Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Replanteig:  ±5 mm 
- Aplomat:  ±2% 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 
F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2135123,F2131323. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 
la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, 
aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones  
 
 
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2194JA5,F2191305,F2194XC5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que 
resti siguin rectes i uniformes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina.  
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.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 
la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  
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m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones  
 
 
F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21B3001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
- Desmuntatge de senyal de trànsit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les 
condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.  
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.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a 
la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
 
F21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F21HSB60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, 
lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
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.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit.  
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.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
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 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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
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 
d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES 
F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F221C472. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
- Excavació per a caixa de paviment  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 
100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació 
realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans 
d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de 
treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra.  
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, 
sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el 
sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de 
maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els 
forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres 
i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a 
reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de 
cimientos DB-SE-C.  
 
 
F224 - REPÀS I PICONATGE DE TALUSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2241010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb mitjans mecànics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Acabat i allisada de talussos  
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM  
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.  
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La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
SÒL DE RASA:  
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 50 mm  
ESPLANADA:  
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.  
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.  
Toleràncies d'execució:  
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m  
- Nivells:  ± 30 mm  
TALUSSOS:  
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF.  
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles.  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se 
adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ESPLANADA:  
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a 
un gruix de 50 cm.  
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions 
que indiqui la DF.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM/1382/2002.  
TALUSSOS:  
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
 
F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F226470A,F226490F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat 
d'aconseguir una plataforma de terres superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM  
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN  
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona 
exterior del terraplè (coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han 
de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de 
processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig 
de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, 
depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut 
inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
TERRAPLÈ:  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa  
Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm  
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
CAIXA DE PAVIMENT:  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Planor:  ± 20 mm/m  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una 
excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les 
característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 
103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.   
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En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de 
realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui 
CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús 
no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre 
que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les 
característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de 
capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua 
cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de 
terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en 
funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible exposats als efectes 
climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció 
dels equips de moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el 
Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny 
circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat 
inicial i les condicions ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de 
procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que 
l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN 
FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte 
estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades 
o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control d'execució inclou les operacions següents:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el 
grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell 
de materials com per a l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques 
expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 
respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la 
tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el 
doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït.  
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
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- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2R54269. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus 
de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també 
qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 
 
F2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA63G0,F2RA71H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, 
emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb 
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista 
europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 
 
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F3J - GABIONS I ESCULLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F3J1111A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o fluvials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Gabions reblerts amb pedra d'aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan  
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Estructures de gabions:  
- Replanteig dels gabions 
- Preparació de la base 
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 
- Ancoratge de la base de la caixa 
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l'obra o subministrada segons el cas 
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció 
- Tancat i lligat final 
- Neteja i retirada de runa i material sobrant  
Esculleres sobre fons no submergit:  
- Replanteig de l'escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant  
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada 
a l'obra, o d'aportació.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  
La forma final de la caixa ha de ser uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions.  
El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.  
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.  
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.  
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.  
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Alçària:  ± 5%  
ESCULLERA:  
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.  
Ha de tenir la secció prevista a la DT.  
Ha de ser estable.  
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.  
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.  
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.  
Els blocs han d'estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.  
El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d'acabat.  
Toleràncies d'execució:  
- Llàrgaria:  ± 3%  
- Amplària:  ± 3%  
- Planor: - 120 mm, + 300 mm  
- Alçària:  ± 5%  
L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.  
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.  
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.  
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.  
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments.  
ESCULLERA:  
Ha d'haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d'identificació expedit a la pedrera.  
Els llocs de descàrrega s'han d'ajustar als previstos en la DT.  
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.  
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.  
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats amb material disposat de forma que 
es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de l'obra.  
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  
- Inspecció visual del procés de formació dels gabions, d'acord a les exigències del plec.  
- Inspecció visual dels gabions muntats, amb especial atenció a la uniformitat de la peça i la granulometria de les pedres en contacte amb la malla.  
- Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:  
- Comprovacions topogràfiques i dimensionals corresponents a la unitat acabada (mur de contenció).  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  
- Aprovació dels mitjans i mètodes d'execució utilitzats pel contractista.  
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  
- Contrastar el material transportat amb l'indicat al document d'identificació expedit a la pedrera.  
- Control diari del material col·locat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les 
diferents capes de material.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCTRUCTURA DE GABIONS:  
El procés de formació dels gabions s'ajustarà a les indicacions del plec de condicions.  
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, 
en primer lloc, fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:  
Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.  
Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que 
correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà de rebutjar el camió sense 
autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.  
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l'escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil 
perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista.  
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s'hauran de modificar els processos d'execució.  
 
 
F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F923RJ10. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig 
Pròctor Modificat (UNE 103501).  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  
- Planor:  ± 10 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les 
toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.  
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa 
següent.  
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un 
ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de 
l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser 
reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat 
mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
CAPES DE GRUIX DEFINIT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
CONDICIONS GENERALS:  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
F926 - SUBBASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9265B11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.  
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris 
segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
 
F96 - VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96ASB31,F96AU020,F96517ED,F96ASB05,F96ASB06,F96ASB07,F96ASB09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó  
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"  
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  
Vorada de planxa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja  
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.  
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó:  4 cm  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
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- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
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 DT 
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.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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.  
VORADA DE PLANXA D'ACER:  
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F97 - RIGOLES 
F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F97422EA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada  
RIGOLA:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles 
sense desnivell.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
RIGOLA AMB PECES:  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90%  
RIGOLA AMB PECES:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F985A50D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
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- Peça de capçal per a formació de gual 
- Rampa central per a la formació de gual,  recta o corba 
- Gual de peces de formigó, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central  
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  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.  
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.  
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.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA I GUAL DE PECES DE FORMIGÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
La llargada de les rampes per a guals es mesurarà entre les cares interiors dels capçals. 
La llargada dels guals de peces de formigó es mesurarà entre les cares exteriors dels capçals. 
Si el gual es corb, es mesurarà seguin el perímetre exterior del mateix.  
CAPÇAL PER A GUAL:  
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F99 - ESCOCELLS 
F991 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escocells per a voreres.  
S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:  
- Peces prefabricades de morter de ciment  
- Totxanes o maons foradats  

- Xapa d'acer galvanitzat 
- 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'escocell 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'escocell  
En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 
- Replanteig 
- Col·locació previa, aplomat i anivellament 
- Fixació definitiva i neteja  
PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  
Les peces que formen l'escocell 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'escocell 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 DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  
Base de formigó:  >= 15 x 7 cm  
ESCOCELLS 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  
ESCOCELLS 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'escocell:  ± 3 mm  
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm  
- Junts:  ± 1 mm  
ESCOCELL 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 DT 
La part superior de l'escocell 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'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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 DF.  
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.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
F9E - PAVIMENTS DE PANOT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1321G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot.  
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
En la col·locació a truc de maceta amb morter:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada  
CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.  
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb 
altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.  
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de 
contracció de la base.  
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.  
Pendent transversal:  >= 2%  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.  
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.  
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.  
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
F9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9Z4M618,F9Z4M616. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura 
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Paviments de formigó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 
l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a 
l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona 
d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no 
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir 
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, 
s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de 
la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, 
a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, 
article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on 
no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les 
seccions de les barres que formen el grup).  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera 
que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de 
complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de 
barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i 
experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB12SB24,FB12SB25,FB12SB26,FB12SB20,FB12SB21,FB12SB22,FB12SB23,FB12SB33,FB12SB27. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de 
ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Barana metàl·lica:  
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  
CONDICIONS GENERALS:  
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.  
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de 
l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes 
d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Horitzontalitat:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
BARANA METÀL.LICA:  
Els muntants han de ser verticals.  
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits 
contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.  
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.  



P1197 - PROJECTE EXECUTIU 
Construcció de 2 ascensors de connexió del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 
Ribes de Freser (17534) - Girona 

 

 

116 
  

Toleràncies d'execució:  
- Alçària:  ± 10 mm  
- Separació entre muntants:  Nul·la  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que 
quedi fixat definitivament al suport.  
BARANA METÀL.LICA:  
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació 
dels ancoratges.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora 
dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base 
de fonamentació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest 
tipus de control.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 
normativa vigent.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD56 - CUNETA DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD56FC72. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessàries per la formació de cunetes  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades amb morter, sobre llit de formigó.  
- Formació de cuneta amb peces de formigó prefabricat, col·locades sobre llit de formigó i junts de morter.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Cuneta amb peces col·locades amb morter: 

- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada  
Cuneta amb peces col·locades sobre llit de formigó: 
- Col·locació i comprovació de la superfície d'assentament  
- Col·locació del llit de formigó 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de morter als junts 
- Neteja de la superfície acabada  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.  
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb morter de ciment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  
Grau de compactació (assaig PM): >=95%  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  
Es col·locaran a truc de maceta sobre una capa de morter o sobre el llit de formigó.  
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució del llit de formigó sobre el que es col·loquen les peces de cuneta.  
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com 
a malla senyalitzadora. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’ acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
 
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 dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3 - TUBS DE FOSA 
FF32 - TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FF323002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalització amb tub de fosa dúctil i la col·locació d’accessoris, col·locats al fons de la rasa. 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament 
al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió de campana amb anella elastomèrica 
 - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
 - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
 - Unió per testa amb brides exemptes, anelles elastomèriques i maniguet de reacció en cada unió 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 

- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació  del grau de dificultat en els diferents trams de la 
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La unió entre dos elements de la canalització ha de quedar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en l'extrem en forma de campana de l'altre. 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana mitjançant la introducció de l'extrem llis o bé, 
mitjançant una contrabrida que es recolza a l'anell extrem de la campana i que s'hi  subjecta amb cargols de cabota en aquells casos en què s'indica que la unió 
té contrabrida d'estanquitat. 
En les unions amb contrabrida d'estanquitat, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons els quals han d'estar apretats amb el segü ent parell: 
- Bulons de 22 mm:  120 Nm 
- Bulons de 27 mm:  300 Nm 
En les unions amb contrabrida de tracció, aquesta ha de tenir col·locats tots els bulons i ha d'estar en contacte en tot el seu perí metre amb la boca de la 
campana. 
En les unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt d'estanquitat. 
En les unions per testa, l'estanquitat s'obté per la compressió de les dues anelles elastomèriques col·locades a cada extrem del maniguet de reacció, 
comprimides per les brides. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d’estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a daus massissos de formigó. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus 
massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures 
elevades de l'efluent. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura epoxi d'assecatge ràpid. 
Els bulons de les brides i contrabrides s'han d'apretar en diferents passades, seguint un ordre de diàmetres oposats. 
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT. 
Un cop acabada la instal·lació  s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a 
aquestes operacions. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 
contrari cal avisar la DF. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà  de bragues de cinta ampla 
amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
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L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament 
dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o  funcionament 
correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa 
vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin 
accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les canonades prèviament a la seva col·locació . 
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 
- Verificació de  la correcta suportació dels tubs amb els accessoris adequats. 
- Proves d’estanqui tat i pressió del tub col·locat. 
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE. Les proves d’estanquitat s’han de realitzar d’ acord a la norma 
UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 
- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures, i l’ús dels elements d’interconnexió adequats amb els equips de la 
instal·lació. 
- Marcatge CE. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir  a canviar 
tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG22TD1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d’halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L’estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 
 Fondària de les rases:  >= 40 cm 
 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots els accessoris 
que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG312564,FG312554. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de 
tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament 
dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició  ha de ser la 
fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han 
d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanitzat sòlidament 
subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es 
disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment 
propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 
subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta 
peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi  no ha de 
provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be 
en combinacions d’aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 
 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, 
resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els 
canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
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La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 
tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa 
grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
FG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FG321174. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal· lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V. 
  - Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
  - Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031 
  - Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031 
  - Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
  - Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002 
  - Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027 
  - Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines,  UNE 21027 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament 
dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
 COL·LOCAT EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FGD2111D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’ inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s’arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 

 
 
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHG - EQUIPS DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHGAZ001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació  de centre de comandament dels equips d'enllumenat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la base d'ancoratge de formigó 
- Col·locació i anivellació de l'armari 
- Instal·lació de tots els equips i mòduls necessaris per a la connexió amb les línies d'enllumenat amb la central de regulació, amb els detectors o polsadors de 
vianants o amb d’altres reguladors, i execució  de les connexions corresponents 
- Programació, en el seu cas, del microcomputador 
- Comprovació del funcionament del centre de comandament 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 Tots els components de l'interior de l'armari han de quedar situats al seu lloc i amb les connexions fetes. 
ARMARI: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Toleràncies: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
MÒDULS DE SORTIDES DE POTÈ NCIA A LES LÍNIES D'ENLLUMENAT: 
Un cop instal·lat, s’ han de poder obrir i tancar els circuits de potència a les làmpades de forma ràpida, sense intervals, sense provocar vacil·lacions o 
oscil·lacions en les línies. 
Les sortides de cada grup de lluminàries han d’ estar situades i connectades de forma que s’identifiqui fàcilment, l’agrupació i el número de grup al que 
corresponen. El número de grup ha de quedar indicat en el connector corresponent. 
ACTUADOR LOCAL: 
Ha de quedar instal· lat dins de l'armari, amb els elements necessaris per a la seva connexió a l’alimentació elèctrica, a les sortides de potència a les línies 
d'enllumenat i als elements d’entrada d’informació i comunicació. 
El regulador ha de quedar connectat dins del bucle tancat de la xarxa de comunicació  central-regulador, ha de rebre dos fils d’entrada del bucle i han de sortir 
dos fils per a continuar el bucle. 
Qualsevol byte rebut sense error per el regulador s’ha de retransmetre incondicionalment 
Ha d’haver-hi un relé a l’entrada de lí nia de cada regulador que ha d’eliminar el bucle quan el regulador no tingui alimentació de corrent (connectant 
directament els fils d’entrada amb els de sortida). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Les operacions de connexió s’han de fer sense tensió a la línia. 
L’armari s’ha de manipular penjat d’ una grua pels perns de suspensió ancorats a la seva part superior. Un cop instal·lat i fixat s’han de retirar els perns de 
suspensió. 
Un cop instal·lat s’ ha de comprovar el funcionament correcte de tots els mecanismes, (microcomputador, connexions, sistemes de protecció, comunicació, 
etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra. 
 - Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l’execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer  arranjaments futurs -sense necessitats d’enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat. 
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de quantificació dels 
mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el 
material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 
 
 
FHGA - CENTRES DE COMANDAMENT, CONTROL I REGULACIÓ 
FHGAZ001 - Cs+citi-15 e secelux di 4s+5s 
l'armari d'acer inoxidable inclou: 
.- armari inox amb zòcal i bancada 
- escomesa normalitzada  
- caixa de seccionament. 
- escomesa directa homologada per companyia. 
- interruptor de control de potència (icp-m). 
- interruptor general automàtic(iga). 
- 4 circuits de sortida iv protegits per magnetotèrmics i 
diferencials iv instantànis. amb regulació 
.- 5 sortides ivprotegits per magnetotèrmics i 
diferencials iv instantànis directes 
- il·luminació interior i presa de corrent. 
- comandament mitjançant rellotge secelux 
- protector de sobretensions permanents i transitories. 
muntat i connectat 
 
 
 
 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQBZ901. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Projector per a exteriors amb reflector, col·locat. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a là mpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió  alta de fins a 1000 W. 
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W  

- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada d'halogenurs metàl· lics de fins a 2000 W 
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W. 
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Acoblada al suport mitjançant brides 
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 
- Projectors lineals muntats sobre suports 
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d’estar fets 
amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables. 
 El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum. 
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira: 
- Verticalitat:  <= 10 mm 
 - Posició en alçària:  ± 20 mm 
 - Posició lateral:  <= 50 mm 
 PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Ha de quedar a la rasant prevista. 
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s’embruten es netejaran adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col· locat la caixa de suport. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Les là mpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'hauran de 
netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de 
funcionamiento. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento 
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento. 
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
 
 
FHQB - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
FHQBZ901 - Punt de llum simple (pl2) format per: 
 
columna mixta d'alçada 4m, amb base de fosa de ferro de 1,2m, i fust d'acer galvanitzat. color 
oxiron negre forja 
lluminària model badila de diàmetre 600mm i de color ral-9007. realitzada en injecció d'alumini, 
equipada amb òptica led a1 de 18 leds ajustada a 24w i temperatura de color 4000ºk. amb 
funció de regulació de flux i control de temperatura de la placa led. fixació vertical 
ø60x100mm. 
inclou mòdul de regulació citidim 
inclou ecotasa 
 
 
 
 
FR - JARDINERIA 
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
FR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR3P2254. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.  
S'han considerat els materials següents:  
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector  
CONDICIONS GENERALS:  
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.  
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.  
Toleràncies d'execució:  
- Anivellament:  ± 3 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.  
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.  
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:  
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
 
FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR4DK433. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes i resinoses  
- Palmeres i palmiformes  
- Arbusts  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- En safates  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions 
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu  
CONDICIONS GENERALS:  
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.  
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la 
norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de presentació.  
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de 
les existències.  
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació 
controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.  
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.  
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel 
nua o amb pa de terra i aquest no té protecció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad general del material vegetal.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Trepadoras.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Palmeras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
 
FR6 - PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR662331. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  
S'han considerat les espècies següents:  
- Arbres planifolis  
- Coníferes  
- Palmàcies  

- Arbusts i arbres de petit format  
- Plantes enfiladisses  
- Plantes de petit port  
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- Arbre:  
     - Amb l'arrel nua  
     - Amb pa de terra  
     - En contenidor  
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  
     - En contenidor  
- Plantes de petit port:  
     - En alvèol forestal  
     - En test  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  
     - Comprovació i preparació del terreny de plantació 
     - Replanteig del clot o rasa de plantació 
     - Extracció de les terres 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Reblert del clot de plantació 
     - Primer reg 
     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  
- Plantes de petit port:  
     - Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
     - Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Primer reg  
ARBRES I ARBUSTS:  
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  
PLANTES:  
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el 
sòl estigui glaçat o excessivament mullat.  
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.  
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.  
ARBRES I ARBUSTS:  
Fondària mínima de sòl treballat:  
- Arbres: 90 cm  
- Arbusts: 60 cm  
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  
- Arbres:  60 cm  
- Arbusts:  40 cm  
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.  
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  
Dimensions mínimes del clot de plantació:  
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
     - Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.  
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.  
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  
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SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.  
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant 
tots aquests materials.  
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de 
plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.  
PLANTES:  
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.  
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.  
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos de plantación.  
ARBRES:  
* NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas de plantación de árboles.  
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, 
lampisteria o d'enllumenat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria  
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
 
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.  
La xarxa ha d'estar fora de servei.  
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, 
aleshores es tornaran a muntar.  
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar 
convenientment protegit.  
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.  
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la 
DF.  
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 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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  
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 
d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:  
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.  
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:  
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
K8 - REVESTIMENTS 
K89 - PINTATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K89F5BJB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tipus de superficies següents:  
- Superfícies de fusta  
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  
- Superfícies de ciment, formigó o guix  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes)  
- Elements de calefacció 
- Tubs  
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i 
del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 
12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han 
de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en 
la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 
d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  
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En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 
4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons 
els criteris següents:  
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
 
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB1 - BARANES 
KB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB14C32E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports  
Col·locació amb morter:  
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor  
CONDICIONS GENERALS:  
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.  
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.  
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.  
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que 
quedi definitivament fixat al suport.  
COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments 
ni vibracions de les peces.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».  
 
 
 
 
 
Salvador Boada 
Arquitecte 
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1.�INTRODUCCIÓ�
�
El� present� Estudi� Bàsic� de� Seguretat� i� Salut� laboral� es� refereix� a� l’obra� de� construcció� de� 2� asecensors� de�
connexió�del�barri�Pavelló�amb�carrer�Fonderia�ubicat�Ribes�de�Freser�(Girona).�
Estableix,�mentre�duri� la� construcció�de� l’edifici,� les�previsions� respecte�a� la�prevenció�de� riscs�d’accidents� i�
malalties�professionals,�les�instal�lacions�perceptives�d’higiene�i�benestar�dels�treballadors�i�diferent�personal�
aplegat� a� l’obra� ,� així� com� els� derivats� de� la� reparació,� conservació� i� manteniment� de� les� instal�lacions�
perceptives�d’higiene�i�benestar�dels�treballadors.�
L’objectiu�consisteix�bàsicament�en�donar�les�directrius�necessàries�perquè�l’empresa�constructora�faci�el�Pla�
de� Seguretat� en� funció�del� seu�propi� sistema�d’execució�de�d’obra,� analitzant,�estudiant,�desenvolupant� les�
previsions�contingudes�en�aquest�estudi,� i� incloent�hi�si�cal�mesures�alternatives�de�prevenció�segons�el�R.D.�
1627/97�,�i�en�concret,�dona�compliment�a�l’article�4�d’aquest�R.D.�
�

2.MEMÒRIA�

CARACTERÍSTIQUES�DE�L’OBRA:�

2.1�Denominació:�
Construcció�de�2�ascensors�de�conneixó�del�barri�Pavelló�amb�Carrer�Fonderia�
�
2.2�Descripció�de�l’obra:�
La� construcció� de� 2� ascensors� de� connexió� entre� el� barri� Pavelló� i� el� carrer� Fonderia� de� Ribes� de� Freser�
consisteix�en�que�els�dos�ascensors�van�directament�vinculats�a�dues�passeres�elevades�que�permeten�
salvar� els� talusos,� interferències� i� desnivells� preexistents� que� no� es� podrien� resoldre� mitjançant�
camins�adaptats�a�la�topografia.�
�
Així� doncs,� l'ascensor� núm.� 1,� que� consta� de� 2� parades� útils� i� 1� parada� de� seguretat� intermitja�
(exigida�per�normativa),�desemboca�superiorment�a�la�passera�1,�la�qual�té�una�longitud�aproximada�
de�11,50�metres�i�salva�el�pas�de�la�via�del�cremallera,�així�com�el�talús�existent�entre�el�Passeig�del�
Taga�i�el�Passeig�de�Santa�Caterina.�aquesta�passera�es�troba�elevada�deixant�un�gàlib�lliure�de�6,30�
metres�respecte�el�nivell�de�les�vies,�seguint�els�requeriments�establerts�per�FGC.�
�
L'ascensor�2�consta�de�3�parades,�essent�la�parada�inferior�a�nivell�del�Passeig�de�Santa�Caterina,�la�
parada�intermitja�a�nivell�de�pavelló�i�la�parada�superior�que�desemboca�a�la�passera�núm.�2,�la�qual�
discorre� en� paral�lel� al� talús� nord� de� la� plataforma� de� reserva� d'ampliació� del� pavelló,� amb� una�
longitud�de�43,70�metres�i�una�pendent�constant�del�3,7%,�arribant�a�la�cota�del�terreny�+122,60,�des�
d'on�parteixen�els�diferents�camins�de�connexió�amb�el�carrer�de�Girona�i�el�Carrer�de�Fontalba.�
�
2.3�Ubicació:�
Àrea�compresa�pel�Barri�del�Pavelló�i�Carrer�Fonderia,�delimitada�per�Passeig�de�Taga,�carrer�de�Girona�i�Carrer�
de�Fontalba�
17534�Ribes�de�Freser�
GIRONA�
�
2.4�Autor�de�l’Estudi�Bàsic�de�Seguretat�i�Salut�
Salvador�Boada�Xairó�
Arquitecte�
Nº�Col�legiat�55.006/1�
�
2.5�Autor�del�Projecte�
Salvador�Boada�Xairó�
Arquitecte�
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Nº�Col�legiat�Nº�Col�legiat�55.006/1�
�
2.6�Propietari�promotor:�
Ajuntament� de� Ribes� de� Freser� amb� NIF.� P�17154000�F,� amb� adreça� plaça� de� l’Ajuntament,� 3,� que� és� qui�
encarrega�la�redacció�del�present�estudi�bàsic�de�Seguretat�i�salut�laboral,�com�a�promotor�de�les�obres.��
�
2.7�Pressupost�d’execució�material�de�l’obra:�
El�Pressupost�d’Execució�Material�de� l’obra�ascendeix�a� la�quantitat�de� �dos�cents�seixanta�dos�mil�set�cents�
vuitanta�quatre�EUROS�amb�vuit�CÈNTIM�d’euro�(262.784,082.�€).�
�
2.8�Pressupost�d’estudi�bàsic�de�seguretat�i�salut:�
El� Pressupost� d’estudi� bàsic� de� seguretat� i� salut� de� l’obra� ascendeix� a� la� quantitat� de� tres� mil� nou�cents�
quarant�un� EUROS�amb� setanta�sis� CÈNTIMS�d’euro� (3.941,76.�€).� que�equival� aproximadament�al� 1’5%�del�
PEM�de�l’obra.�
�
2.9�Terreny�i�característiques�meteorològiques:�
Les�característiques�meteorològiques�de�la�zona,�són�de�climatologia�benigna,�pluviometria�mitja,�excepte�en�
els�mesos�d’Abril,�Setembre�i�Octubre,�en�els�que�poden�ser�puntualment�intenses,�conforme�correspon�a�la�
comarca�del�Ripollés.��
�
2.10�Serveis�afectats:�
L'àrea�d'intervenció�compta�amb�la�presència�d'infraestructures�de�transport�(via�del�cremallera�de�Núria),�així�
com�infraestructures�de�serveis�(línia�elèctrica�aèria�i�torres�existents).�
�
En� el� cas� de� la� via� del� cremallera,� l'actuació� seguirà� les� indicacions� de� Ferrocarrils� de� la� Generalitat� de�
Catalunya� en� quant� a� les� condicions� tècniques� a� complir� en� els� elements� i� processos� de� construcció� que�
l'afectin�a�l'àmbit�de�l'entorn�de�la�via.�
�
Previ� a� l'execució�de� l'obra,� caldrà�que�el�Promotor� frmalitzi�amb�FGC�un�expedient�de�servitud�en�zona�de�
domini�públic�i�de�protecció�segons�llei�ferroviària�4/2006�de�31�de�març�i�en�requerirà�l'autorització�de�FGC.�
�
Així�mateix,�FGC�haurà�d'autoritzar�el�Pla�d'obra,�el�Pla�de�Seguretat,�els�Annexes�corresponents,�així�com�els�
horaris�i�calendaris�dels�treballs�que�afectin�l'entorn�de�la�via.�
�
Per�altra�banda,�en�el�cas�de�la�línia�elèctrica�existent,�es�tramita�amb�la�Cia�Elèctrica�el�soterrament�del�tram�
aèri� existent� a� la� zona� d'actuació� i� la� retirada� de� les� dues� torres� elèctriques� existents,� l’una� propera� a� la�
cantonada�nord�del�pavelló,�i�l’altre�a�tocar�del�Passeig�del�Taga,�sobre�el�talús�que�delimita�amb�el�cremallera.�
�
Per�tal�de�poder�executar�els�ascensors�i�passeres�previstos,�el�projecte�contempla�l'anul�lació�del�tram�de�línia�
elèctrica� aèria� (MT)� existent� entre� el� talús� superior� del� Passeig� de� Santa� Caterina� i� el� Passeig� del� Taga.�
Actualment� aquest� tram� aèri� salva� el� desnivell� entre� talusos� i� creua� la� via� del� cremallera� superiorment.� El�
projecte�preveu,�en�part,�soterrar�la�lína�elèctrica�i,�en�part,�integrar�la�a�la�passera�1�en�el�seu�tram�per�sobre�
del�cremallera.�
�
En�tot�cas,�aquests�treballs�es�preveuen�executar�a�priori�de�l'inici�dels�treballs�de�construcció�dels�ascensors�i�
passeres,� ja�que�la�presència�de�la�línia�elèctrica�aèria�impossibilita�l’execució�de�l’ascensor�1�i�passera�1�fins�
que�aquesta�no�estigui�retirada.�
�
En�aquest�sentit,�i�d’acord�amb�les�converses�mantingudes�amb�la�Companyia�elèctrica,�es�preveu,�en�primer�
lloc,�l’anul�lació�i�desmuntatge�del�tram�de�línia�aèria,�podent�donar�subministrament�als�usuaris�des�d’un�altre�
ramal�de�connexió,�per�tal�de�permetre�el�muntatge�de�la�caixa�d’ascensor�1�i� la�passera�1,�per�seguidament�
poder�executar�el�nou�traçat�de�línia�elèctrica�de�MT�soterrada�i�posar�la�en�servei.�
�
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Previ� al� desmuntatge� de� la� línia� aèria� de�MT,� i� a� requeriment� d’Endesa,� caldrà�mantenir� una� reunió� entre�
l’Ajuntament�i�la�Companyia�elèctrica,�per�tal�d’enumerar�els�riscs�de�l’actuació�i�determinar�la�durada�de�les�
obres.�
�
S'adjunta�plànol�d'implantació�de�l'obra�i�de�mesures�de�protecció�col�lectives�com�a�annex�d'aquest�estudi.�
�
Així�mateix,�el�projecte�incorpora�un�Pla�de�Treballs�detallat�on�es�recullen�les�tasques�i�durades�previstes.�En�
tot�cas,� la�planificació�d'obra�definitiva�caldrà�consensuar�la�amb�l'empresa�constructora�adjudicatària�de�les�
obres�i�incorporarà�els�requeriments�i�restriccions�d'horaris�que�indiqui�Ferrocarrils�de�la�Generalitat,�així�com�
resta�de�mesures�preventives�auxiliars�per�tal�de�garantir� la�seguretat,�tant�als�treballadors�de�l'obra,�com�al�
cremallera�i�als�vianants.�
�
L'accés�a�la�plataforma�de�la�via�del�cremallera�quedarà�totalment�tancada�mitjançant�la�disposició�d'una�tanca�
perimetral�d'obra,�de�2,00�metres�d'alçada,�de�malla�d'acer�galvanitzat.�Així�mateix,�es�disposaran�a�ambdós�
costats�de�la�via�i�a�una�distància�de�3,00�metres,�una�tanca�de�xapa�grecada�d'acer�galvanitzat,�cega,�de�2,00�
metres�d'alçada.�
�
Un�cop�instal�lada�l'estructura�de�la�passera�1,�mitjançant�grua�mòvil,�es�disposarà�una�xarxa�horitzontal�contra�
risc�de�caiguda�d'objectes,�col�locada�per�sobre�la�cota�de�6,30�metres�per�damunt�de�la�via�(gàlib�FGC)�i�per�
sobre�dels�cablejats�existents�(catenària,�etc...).�
�
Tots�els�treballs�a�realitzar�a�les�passeres�es�duran�a�terme�amb�els�pertinents�elements�de�protecció�individual�
(EPIs)�que�es�requereixn�en�cada�cas,�tals�com�línia�de�vida�i�cinturons�de�seguretat�anticaigudes.�
�
2.11��Termini�d’execució:�

El�termini�d’execució�previst�es�de�3�mesos,�a�partir�de�l’acta�de�replanteig.�
�
2.12�Personal�previst��

Es�preveu�un�nombre�mig�de�persones�fixes�en�obra�de�20�operaris.�
�
Instal�lacions�provisionals�per�els�treballadors;�Serveis�higiènics,�vestuaris,�menjador,�zona�de�descans...�
�
Es�preveu�utilitzar�les�instal�lacions�provisionals�que�s’han�utilitzat�per�la�execució�en�altres�fases�d’obra.�

QUADRE�INFORMATIU�DE�NECESSITATS�
Superfície�de�vestuaris�lavabo� 20�treballadors�x�2m2�=�40�m2�
Superfície�del�menjador� 20�treballadors�x�2m2�=�40�m2��
Núm.�De�mòduls�necessaris� 1�unitat�
Núm.�Sanitaris� 1�unitat�
Núm.�Lavabos� 1�unitat�
Núm.�dutxes�� 1�unitat�

Materials�previstos�en�la�construcció:�
No�està�prevista� la�utilització�de�materials�perillosos�o� tòxics,� ni� tampoc�elements�o�peces� constructives�de�
perillositat�desconeguda�en�llur�posta�en�obra�ni�en�el�procés�constructiu.�
�
2.13�Accés�a�les�obres:�
Cada� contractista� controlarà� els� accessos� a� l’obra,� de� forma� que� tant� sols� les� persones� autoritzades,� i� amb�
proteccions�personals�que�són�obligatòries,�puguin�accedir�a�l’obra.�
La�presència�de�personal�aliè�a�l’execució�de�l’obra�està�penat�per�l’article�316�i�317�del�codi�penal.��
�
L’article�316�(“Delito�doloso”)�pot�estar�penat�de�6�mesos�a�tres�anys�de�presó�i�sanció�econòmica�des�de�2000�
a�300.000�€.�
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L’article� 317� (Delicte� per� incompliment� greu)� pot� estar� penat� amb� arrest� de� fi� de� setmana� (de� 26� a� 52�
setmanes)�o�treballs�en�benefici�de�la�comunitat�i�sanció�econòmica�de�110�a�27.000€.�
Són�situacions�agreujants,�la�negligència,�o�la�imprudència�professional.�
�
2.14.�Compliment�requeriment�de�seguretat�FGC�en�treballs�a�entorn�de�via:�
Tota� l’activitat�d’obra� (excavació,�obra�cvil,�muntatge�passera,�etc.)�haurà�de�complir�els� requeriments�de� la�
reglamentació�de�circulació,�les�normes�per�a�treballs�en�proximitat�a�la�via�i�tenir�en�compte�els�riscos�de�via�i�
infrastuctures,�els�quals�es�troben�en�els�Annexes�FGC�1,�2�i�3�del�present�Estudi�Bàsic�de�Seguretat�i�Salut.�
�
L’obra� s’ha� de� desenvolupar� sense� que� tingui� cap� tipus� de� repercussió� a� l’explotació� del� cremallera� i�
desenvolupant�se� part� d’ella� en� fora� del� horari� comercial� (de� 19:00h� a� 06:00h)� sense� circulacions� i� tensió�
elèctrica.�

2.15�Característiques�del�procés�constructiu:�
El�procés�constructiu�i�fases�d’anàlisi�seran�les�següents:�
�
Implantació�de�l’obra�
Moviment�de�terres�
Fonaments�i�murs�de�contenció�
Estructures��
Paviments�
Revestiments�i�acabats�
Serralleria�
Instal�lacions�
Eqips�ascensors�
�
3.�RECURS�PREVENTIU�

Al� panorama� d’organització� de� la� prevenció� assenyalat,� la� llei� 54/2003� hi� afegeix� el� concepte� dels�recursos�
preventius,�i�assenyala�el�següent:��
1r� La�presència�en�el� centre�de� treball�dels� recursos�preventius,� sigui�quina�sigui� la�modalitat�d’organització�
dels�recursos�esmentats,�serà�necessària�en�els�següents�casos:�
��
a)�Quan�els�rics�poden�veures�aumentats�o�modificats�durant�el�desenvolupament�del�procés�o�activitat,�per�la�
concurrència�d’operacions�diverses�que�es�desenvolupen�succesivament�o�simultáneament�i�que�sigui�precís�el�
control�de�la�correcte�aplicació�dels�mètodes�de�treball.�
�
b)�Quan�es�realitzin�activitats�o�processos�que�reglamentariament�siguin�considereats�com�a�perillosos�o�rics�
especials.�
�
c)�Quan� la�necessitat�d’aquesta�presència� sigui� reuerida�per� la� Inspecció�de�Treball� i� Seguretat� Social,� si� les�
cirumstancies�del�cas�així�ho�exigexen�degut�a�les�condicions�de�treball�destacades.�
�
El�recurs�preventiu�haurà�de�vigilar:�
2. la�col�locació�correcta�de�les�proteccions�col�lectives�previstes�al�pla:�
3. baranes�(al�forjat�i�encofrat)�
4. xarxes�verticals�(tipus�V�i�les�que�cobreixin�les�façanes)�
5. xarxes�horitzontals�i�enreixats�metàl�lics�dels�forats�horitzontals�
6. el�muntatge�correcte�de�les�bastides�d’alçada�inferior�als�6�m�
7. el�muntatge�dels�sistemes�de�línies�de�vida�que�es�decideixin�instal�lar�
8. el�muntatge�de�les�marquesines�previstes�
9. l’ús�efectiu�del�EPI’s�previstos�en�cada�fase�
10. la�col�locació�de�la�senyalització�prevista.�
11. l’absència�de�proteccions�col.lectives�perquè�siguin�posades�
12. l’ordre�i�neteja�de�l’obra�



ESTUDI�BÀSIC�DE�SEGURETAT�I�SALUT�–�Construcció�de�2�ascensors�de�connexió�a�Ribes�de�Freser�

9

13. l’adequació�dels�serveis�pel�personal�
14. l’adequació�dels�accessos�als�talls�
15. l’adequació�dels�mitjans�auxiliars�als�treballs�a�realitzar�i�l’estat�d’aquest�
16. l’existència�de�proteccions�adequades�als�equips�de�treball�existents�a�l’obra�
17. el�bon�estat�del�cablejat�i�mànegues�
18. el�bon�funcionament�dels�diferencials�i�magnetotérmics�
�
2n.�Els�recursos�preventius�lligats�a�les�situacions�d'obligatorietat�esmentades�són,�a�elecció�de�l'empresari,�els�
següents:��
a)�Un�o�diversos�treballadors�designats.��
b)�Un�o�diversos�membres�del�servei�de�prevenció�propi�de�l'empresa.��
c)�Un�o�diversos�membres�del�o�dels�serveis�de�prevenció�aliens�concertats�per�l'empresa.��
d)� Un� o� diversos� treballadors� que,� sense� formar� part� del� servei� de� prevenció� propi� ni� ser� treballadors�
designats,� reuneixin� els� coneixements,� la� qualificació� i� l’experiència� necessaris� en� les� activitats� o� processos�
assenyalats�supra,�i�comptin�amb�formació�preventiva�mínima�de�nivell�bàsic.�És�clar,�doncs,�que�el�legislador�
ha� pretès� dotar� la�majoria� de� centres� de� treball� i� unitats� productives� autònomes� de� recursos� humans� amb�
formació�bàsica�en�prevenció�de�riscos,�criteri�plausible�des�del�punt�de�vista�de�la�implantació�efectiva�de�la�
cultura�de�la�prevenció� i�des�de�la� lògica�del�dret�comunitari.�Referent�a�això,�tanmateix,�cal�recordar�que�el�
TCJE� ha� estat�molt� rigorós� a� exigir� (per� exemple,� en� la� STJCE� 15.11.2001,� abans� esmentada)� que� els� estats�
membres�defineixin�amb�claredat� les�capacitats� i�aptituds�necessàries�de� les�persones�designades�per� fer�se�
càrrec�de�les�funcions�preventives�i�de�protecció�davant�els�riscos�professionals.��
e)� Presència� obligatoria� del� recurs� preventiu� pròpi� en� fase� d’estructura� i� fases� on� es� solapin� activitats�
(visualització�d’activitats�en�planing�d’obra�adjunto�aquest�pla).�
�
3r.� Si� la� «presència»� indicada� es� realitza�mitjançant� diferents� recursos� preventius� dels� assenyalats� (a,� b,� c),�
aquests� han� de� coordinar� les� seves� actuacions.� Si� l'empresari� utilitza� la� via� assenyalada� amb� la� lletra� d,� els�
treballadors�han�de�col�laborar�obligatòriament�amb�els�altres�recursos�preventius�de� l'empresari� (propis� i/o�
aliens).��
�
4t.�Els�recursos�preventius�la�presència�dels�quals�sigui�obligada,�en�els�termes�que�s'han�indicat,�han�de�tenir�
la�capacitat�(formació)�suficient�i�els�mitjans�necessaris,�i�ser�el�nombre�suficient�per�vigilar�el�compliment�de�
les� activitats� preventives,� i� han� de� romandre� al� centre� de� treball,� fix� o� mòbil,� durant� el� temps� en� què� es�
mantingui�la�situació�que�determini�la�seva�presència.��
5è.�Com�a� infraccions�greus,�s'incorporen�a� l'article�12�de�la�Llei�d'infraccions�i�sancions�en�l'ordre�social�(RD�
legislatiu�5/2000,�de�4�d'agost),�les�següents:��
No�designar�un�o�diversos�treballadors�perquè�s’ocupin�de�les�activitats�preventives,�o�no�organitzar�(propi)�o�
concertar�(aliè)�un�servei�de�prevenció�quan�sigui�preceptiu.��
No�dotar�als�recursos�preventius�dels�mitjans�necessaris�per�al�desenvolupament�de�les�activitats�preventives.��
La� falta� de� presència� de� recursos� preventius� quan� siguin� preceptius,� o� l’incompliment� de� les� obligacions�
preventives�derivades�de�la�seva�presència.��
No� facilitar� als� treballadors� designats� o� al� servei� de� prevenció� propi� o� aliè� la� informació� i� documentació�
assenyalades�en�els�articles�18.1�i�23.1�de�la�LPRL.��
6è.�Finalment,�com�a�infracció�molt�greu,�la�nova�Llei�afegeix�a�l'article�13�de�la�Llei�d'infraccions�i�sancions�en�
l'ordre� social,� la� tipificació� de� la� falta� de� presència� de� recursos� preventius� quan� això� sigui� preceptiu� o�
l’incompliment�de�les�obligacions�derivades�de�la�seva�presència,�quan�es�tracti�d'activitats�reglamentàriament�
considerades� com� a� perilloses� o� amb� riscos� especials� (qüestió� pendent,� per� ara,� de� desplegament�
reglamentari).��
7è.�Estarà�de�manera�permanent�en�obra�i�prestarà�atenció�a�tots�els�treballs�de�l’obra,�però�especialment�a�
treballs� de� muntatge,� desmuntatge� i� manteniment� de� bastides,� a� treballs� de� demolició� i� rehabilitació� de�
façanes�de�la�nau�i�treballs�de�coberta,�entre�d’altres.�
El� Recurs� Preventiu� per� informar� al� empresari� de� les� anomalies,� incompliments� o� manca� d’eficàcia� de� les�
activitats� preventives� que� detecta,� podrà� fer� servir� el� document� que� s’adjunta� al� final� del� present� Pla� de�
Seguretat,� a� l’Annex� Gràfic� més� concretament.� Aquest� document� és� el:� CONTROL� DE� LES� CONDICIONS� DE�
TREBALL.�
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4.�ANÀLISI�DE�RISCS�DE�LES�DIFERENTS�FASES�D’OBRA��

METODOLOGIA�D’AVALUACIÓ�DE�RISCOS�LABORALS�

�INTRODUCCIÓ�

El�Reial�Decret�1627/97�per�el�qual�s'estableixen�les�disposicions�mínimes�de�seguretat� i�salut�a� les�obres�de�
construcció�estableix�al�art.�7.3.�que�el�Pla�de�Seguretat�"constituye�el�instrumento�básico�de�ordenación�de�las�
actividades�de�identificación�y,�en�su�caso,�evaluación�de�los�riesgos�y�planificación�de�la�actividad�preventiva�a�
las�que�se�refiere�el�capítulo�II�del�Real�Decreto�39/1997�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�de�los�Servicios�
de�Prevención.�

OBJECTE�

Com�és�pràctica�habitual�es�pretén�avaluar�els�riscos�de�cada�fase�o�unitat�constructiva�(coneguts�a�priori�i�els�
previsibles)� i�esmentar� les�mesures�preventives�tendents�a�eliminar�los� ��aquells� riscos�que�ho�puguin�ser��� i�
controlar�aquells�que�no.�

ABAST�

L’abast� d’aquesta� metodologia� comprén� a� l’avalaució� dels� riscos� de� les� fases� o� unitats� constructives� que�
s’identifiquen�en�aquesta�obra.�

DESENVOLUPAMENT�

El�Pla�de�Seguretat�i�Salut�identifica�i�analitza�riscos�laborals�"futurs",�que�moltes�vegades�no�son�avaluables�en�
el�moment�de�la�seva�redacció,�amb�l'objecte�de�preveure�unes�mesures�de�prevenció�organitzatives�(normes�
de� seguretat),� col�lectives� i� personals� per� evitar,� controlar� o� reduir� els� riscos,� en� funció� dels� treballs� a�
desenvolupar�i�dels�equips�de�treball�utilitzats.�

La� identificació� i�avaluació�dels�possibles�riscos�té�en�compte�com�s’executarà� la�fase�o�unitat�constructiva�a�
que� fa� referència� d’acord� als� equips� de� treball� emprats,� medis� auxiliars,� interferències,� etc.� Així,� l’operari�
intervinent�en�cada�fase�estarà�sotmès�als�riscos�identificats.��

Independentment,�cada�industrial�ha�de�disposar�l’avaluació�dels�riscos�per�lloc�de�treball�com�estableix�la�Llei�
31/95�de�prevenció�de�riscos�laborals�i�que�no�s’esmenta�en�aquest�pla.�

No� es� consideren� els� possibles� riscos� incrementats� per� realitzar� activitats� simultàniament� en� espai� i� temps,�
donat�que�es�impossible�conèixer,�en�ocasions,�la�influencia�de�factors�difícils�de�determinar�o�no�coneguts�a�
priori.�

Les�avaluacions�periòdiques�de�riscos�de� l'obra�ens�permetran�comprovar�"in�situ"�el�compliment�del�Pla�de�
Prevenció,�així�com�avaluar�i�adoptar�les�mesures�preventives�necessàries�per�controlar�i�reduir�els�riscos�que�
no�surten�contemplats�al�Pla�de�Seguretat�i�Salut.�

Metodologia�de�l’Avaluació�dels�Riscos�Laborals�

L’anàlisi�del�risc�i�avaluació�consisteix�en:�

��Identificació�del�risc�

�� L'estimació� del� risc:� determinar� el� valor� o� magnitud� segons� unes� dades� de� referència� � (probabilitat�
d’ocurrència�i�les�conseqüències�de�la�seva�materialització).�

L’anàlisi�del�risc�proporcionarà�de�quin�ordre�de�magnitud�és�el�risc.�

�� Valoració� del� risc:� amb� el� valor� del� risc� obtingut,� s'omet� un� judici� d’actuació� sobre� el� factor� o� causa� que�
l’orgina�

��Control�del�risc:�si�de�l'Avaluació�del�risc�es�dedueix�que�el�risc�no�es�tolerable,�s'ha�de�controlar�el�risc�(art.�16�
de�la�Llei).�Aquest�procés�compren:�

��Eliminar�o�reduir�el�risc,�mitjançant�mesures�de�prevenció�en�l'origen,�organitzatives,�de�protecció�col�lectiva�
o�de�protecció�individual.�
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��Controlar�i�verificar�periòdicament�les�condicions,�la�organització�i�el�mètodes�de�treball�i�l'estat�de�salut�dels�
treballadors.�

El�resultat�de�l’avaluació�del�riscos�que�a�continuació�s’exposen�és�l’obtingut�un�cop�adoptades�le�mesures�
de�prevenció�que�s’esmenten,�per�tant�no�hi�cap�la�possibilitat�de�reduir�la�quantificació�obtinguda.�

� CONSEQÜÈNCIES�(Severitat)�
Lleus� Greu� Molt�greu�

PR
O
BA

BI
LI
TA

T� Baixa� Risc�Trivial�
1�

Risc�Tolerable�
2�

Risc�Moderat�
3�

Moderada� Risc�Tolerable�
2�

Risc�Moderat�
3�

Risc�Important�
4�

Alta� Risc�Moderat�
3

Risc�Important�
4

Risc�Intolerable�
5�

�

Risc� Acció�i�temporització�
Trivial�1� No�es�requereix�acció�especifica�addicional�a�les�esmentades.�

Tolerable�2�

No� es� requereix� acció� especifica� addicional� a� les� esmentades.�
Tanmateix,� es� requereixen� comprovacions� periòdiques� per�
assegurar� que� es� manté� la� eficàcia� de� les� mesures� de� control�
establertes.�

Moderat�3�

No� es� requereix� acció� específica� addicional� a� les� esmentades.� Es�
requereixen� comprovacions� periòdiques� per� assegurar� que� es�
manté�la�eficàcia�de�les�mesures�de�control�establertes.�Caldrà�la�
presència�activa�del�Recurs�preventiu.�

Important�4�

Caldrà�la�presència�activa�del�Recurs�Preventiu.�El�tècnic�de�l’obra�
haurà�de�revisar�les�mesures�preventives�esmentades�a�seguir.�
No� s'ha� de� començar� el� treball� fins� que� s'hagi� disposat� de�
l’autorització�del�cap�del�centre�de�treball.

Intolerable�5�
No�s'ha�de�començar�ni�continuar�el�treball�fins�que�es�redueixi�el�
risc.�Si�no�es�possible�reduir�el�risc,�inclòs�amb�recursos�il�limitats,�
s'ha�de�prohibir�el�treball.�

�

�

�

�

�

�
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ANÀLISI�DE�RISCS�DE�LES�DIFERENTS�FASES�D’OBRA��

LLEGENDA�
PB:�Probabilitat�d’aparició�del�risc�

SV:�Severitat�dels�efectes�
GR:�Grau�de�risc�

Probabilitat:�
�������������B:�Baixa�
�������������M:�Moderada�
�������������A:�Alta�

Conseqüència:�
����������������L:�Lleu�
����������������G:�Greu�
����������������M:�Molt�greu�

Nivell�de�risc:�
1:Trivial���������4:Important�
2:Tolerable����5:Intolerable�
3:�Moderat�

�

Relació�de�Codis�de�Riscos�utilitzats:�

La�codificació�de�los�riscos�utilitzats�en�la�IDENTIFICACIÓ�DE�RISCOS�del�present�Pla�de�Seguretat,�s'ha�efectuat�
a�partir�dels�codis�aplicats�per�l’institut�Nacional�de�Seguretat�i�Higiene�en�el�Treball�(Ministeri�de�Treball),�por�
Departament�de�Treball�de�la�Generalitat�i�per�les�Mútues�de�AA.TT�y�EE.PP.�

1.� Caigudes� de� persones� a� diferent� nivell.� Inclou� les� caigudes� d’alçada� (edificis,� bastides� i� escales,� arbres,�
maquines,�vehicles,..)�i�les�caigudes�en�"profunditat"�(ponts,�excavacions,�pous,..).�

2.�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell.� Inclou�caigudes�en� llocs�de�pas�o� superfícies�de� treball� i� caigudes�
sobre�o�contra�objectes,�així�com�les�caigudes�a�diferent�nivell�de�menys�de�2m�de�altura.�

3.�Caigudes�d'objectes�per�desplomo�o�enfonsament.�Compren�les�caigudes�o�enfonsaments�d'edificis,�murs,�
bastides,�materials�d'acopi�en�alçada,�etc.�i�el�desplomi�de�masses�de�terres,�roques,�allaus,�etc.�

4.�Caigudes�d'objectes�en�manipulació�(eines,�materials).�Compren�les�caigudes�d'eines,�materials,�etc.,�sobre�
un�treballador,�sempre�que�l'accidentat�sigui�la�mateixa�persona�a�la�que�se�l'hi�ha�caigut�l’objecte�que�estava�
utilitzant.�

5.�Caigudes�d'objectes�esllavissats�(materials�no�manipulats).�Compren�les�caigudes�de�eines,�materials,�etc.,�
sobre�un�treballador,�sempre�que�no�les�estigui�manipulant.�

6.� Trepitjades� sobre� objectes.� Inclou� els� accidents� que� donen� lloc� a� lesions� com� a� conseqüència� de� les�
trepitjades�sobre�objectes�tallants,�punxents,�etc.�

7.�Cops�contra�objectes� immòbils.�Considera�al� treballador�com�a�part�dinàmica,�és�a�dir,�que� intervé�d'una�
forma�directa�i�activa,�donant�se�cops�contra�un�objecte�que�no�estava�en�moviment.�

8.� Cops� amb� elements�mòbils� de�maquines.� El� treballador� sofre� cops,� talls,� rascades,� etc.,� ocasionats� per�
elements�mòbils�de�maquines�i�instal�lacions.�No�se�inclouen�els�atrapaments.�Por�ej.,�talls�amb�serra�de�disc.�

9.� Cops� amb�objectes� o� eines.� El� treballador� resulta� lesionat� per� un�objecte�o� eina�que�es�mou�por� forces�
diferents�a� la�de� la�gravetat.�S'inclouen�martellades,�cops�amb�altres�eines�o�objectes� (ferros,� fusta,�pedres,�
etc.).�No�s'inclouen�els�cops�per�caiguda�d'objectes.�

10.�Projecció�de�fragments�o�partícules.�Compren�ais�accidents�deguts�a�la�projecció�sobre�el�treballador�de�
partícules�o�fragments�voladors�procedents�de�maquines�o�eines.�

11.�Atrapament�per�o�entre�objectes.�Elements�de�maquines,�materials,�etc.�

12.�Atrapament� per� bolca� de� maquines� o� vehicles,� Inclou� als� atrapaments� deguts� a� bolca� de� maquines� í�
vehicles,�deixant�al�treballador�atrapat.�

13.�Sobreesforços.�Accidents�originats�per�la�càrrega�d'elements�pesats�(materials,�eines,..)�o�per�moviments�
malament�fets.�

14.�Exposició�a�temperatures�ambientals�extremes.�Accidents�causats�per�alteracions�fisiològiques�al�trobar�
se�el�treballador�en�un�ambient�excessivament�fred�o�càlid.�

15.� Contactes� tèrmics.� Accidents� deguts� a� temperatures� extremes� que� tenen� determinats� elements� que�
entren�en�contacte�amb�qualsevol�part�del�cos�(líquids�o�sòlids).�Si�aquest�risc�es�dona�al�mateix�temps�que�el�
14,�considerenel��14�
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16.�Contactes�elèctrics.�Se�inclouen�tots�als�accidents�produïts�per�causa�de�la�electricitat.�

17.�Inhalat�o�ingestió�de�substàncies�nocives.�Accidents�ocasionats�per�estar�en�una�atmosfera�tòxica�o�por�la�
ingestió�de�productes�nocius.�S'�inclouen�les�asfixies�i�ofegaments.�

18.�Contactes�amb�substàncies�càustics� i/o�corrosives.�Accidents�per�contacte�amb�substàncies� i�productes�
que�donen�lloc�a�lesions�externes�del�cos.�

19.�Exposició�a�radiacions.�S'inclouen�tant�les�radiacions�ionitzants�com�les�no�ionitzants.�

20.�Explosions.�Accions�que�donen�lloc�a�lesions�causades�per�la�ona�expansiva�o�els�seus�efectes�secundaris.�

21.�Incendis.�Accidents�causats�per�els�efectes�del�foc�o�les�seves�conseqüències.�

22.�Accidents�causats�per�éssers�vius�(rates,�etc.).�S'inclouen�els�accidents�causats�per�persones�i�animals,�com�
son�agressions,�mossegades,�picadures,�etc.�

23.�Atropellaments,�cops�i�topades�amb�vehicles.�Compren�els�atropellaments�de�persones�per�vehicles,�així�
com�els�accidents�de�vehicles���dins�del�centre�de�treball���en�els�que�el�treballador�lesionat�va�a�l'interior�del�
vehicle.�No�s'inclouen�els�accidents�de�trànsit.�

24.�Accidents�de�trànsit� (in� itinere).�Estan�dins�d'�aquest�aparta!�els�accidents�de�trànsit�ocorreguts�dins�de�
l'horari�laboral,�independentment�de�que�sigui�la�feina�habitual�o�no.�

25.�Causes�naturals�(en�horari�laboral).�S'inclouen�els�accidents�ocorreguts�en�el�centre�de�treball,�que�no�son�
conseqüència� del� propi� treball,� si� no� que� es� deuen� a� causes�naturals� que� també�poden�produir�se� fora�del�
ambient�laboral.�Por�exemple,�infarts�de�miocardi,�angines�de�pit,�etc.�

26.�Altres� causes� no� incloses� en� apartats� anteriors.� Qualsevol� forma� d'accident� no� inclosa� en� els� apartats�
anteriors.�

27.�Malalties�causades�per�agents�químics.�Estan�constituïts�per�matèria�inert�(no�viva)�i�poden�presentar�se�
en�l'aire�sota�diverses�formes:�pols,�gas,�vapor,�fum,�boira,�etc.�

28� Malalties� causades� per� agents� físics� (soroll,� vibracions,� etc.).� Estan� constituïts� per� las� diferents�
manifestacions� energètiques,� com� son� el� soroll,� les� vibracions,� las� radiacions� ionitzats,� las� radiacions�
tèrmiques,�etc.�

29.�Malalties� causades� per� agents� biològics.� Estan� constituïdes� por� ésser� vius,� com� son� els� virus,� bacteris,�
paràsits,�etc.�

30.� Violència� de� tercers.� Insults,� amenaces,� agressions� físiques� o� psicològiques� que� afecten� a� la�
seguretat/salut�i�deriven�de�persones�que�no�presten�serveis�en�el�centre�de�treball�ja�siguin�usuaris�o�clients,�
ja�sigui�altres�persones�la�presencia�dels�quals�y/o�conducta�pugui�ser�inclús�delictiva.�

REPLANTEIG�

En� aquesta� fase� es� compren� totes� les� tasques� que� un� equip� de� topografia� especialitzat� realitza� per� deixar�
dades� físiques� i�mesures� referenciades�en�el� terreny,� totes� les�dades�geomètriques�per�a�poder� realitzar� les�
activitats�i�elements�constructius�que�composen�l’obra.�

Anàlisi�de�riscs:�

� Caigudes�a�diferent�nivell.�

� Caigudes�al�mateix�nivell.�

� Atropellaments�per�tercers�vehicles.�

� Atropellaments�per�maquinària�pesada�d’obra.�

� Danys�provocats�per�excés�de�soroll.�

� Contactes�elèctrics�directes,�amb�la�mira�en�zones�d’instal�lacions�urbanes.�
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� Caiguda�d’objectes�d’alçada.�

� Cops�en�braços,�cames�al�clavar�estaques�i�materialitzar�punts�de�referència.�

� Projecció�de�partícules�d’acer�en�clavaments.�

� Cops�contra�objectes.�

� Projeccions�de�partícules�a�ulls.�

� Ambients�amb�pols�excessiu.�

� Danys�derivats�de�picades�d’insectes.�

� Danys� derivats� dels� treballs� realitzats� en� condicions�meteorològiques� adverses� (baixa� temperatura,�
pluja,�forts�vents,�etc.).�

�

Proteccions�personals:�

� Roba�de�treball.�

� Armilla�d’alta�visibilitat.�

� Casc�de�seguretat�de�polietilè,�amb�adhesius�reflectants.�

� Botes�de�seguretat�antilliscants.�

� Botes�de�seguretat�impermeables.�

� Roba�de�treball�impermeable.�

� Careta�de�protecció�antipols.�

� Pantalla�facial�anti�impactes.�

� Arnés�de�seguretat.�

� Guants�de�protecció.�

�

IMPLANTACIÓ�D’OBRA�

En�aquesta� fase�es�determina� l’espai�disponible�dins�de�tot�el�conjunt�del�solar� tant�de� l’execució�d’aquesta�
primera�fase,�com�de�les�fases�posteriors,�entenent�que�s’utilitzaran�elements�de�seguretat�i�higiene�i�mitjans�
auxiliars�que�seran�vàlids�per�a�fases�posteriors.��

�
Anàlisi�de�Riscs:�

IMPLANTACIÓ�DE�L’OBRA�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Els� derivats� de� l’actitud� veïnal� davant� de� les� obres:� Protestes,� trencament� de� tanca�
d’obra,�pas�a�través,�etc.�
�Sobre� esforços,� cops� i� atrapaments� durant� el� muntatge� del� tancament� provisional�
d’obra.�
�Caigudes�al�mateix�nivell�per:�irregularitats�del�terreny,�fang,�runes.�
�Caigudes�a�diferent�nivell�per:�fort�pendent�en�el�terreny.�
�Allau�per�vibracions�per�soroll�o�circulació�de�vehicles.�
�Els�propis�de�la�maquinaria�i�mitjans�auxiliars�a�muntar.�

�
B�
M�
M�
B�
B�
M�

�
L�
G�
G�
G�
G�
G�

�
1�
2�
2�
3�
3�
2�

�
�
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ESCOMESES�PER�SERVEIS�PROVISIONALS�D’OBRA�
�
Anàlisi�de�riscs:�

ESCOMESES�PER�SERVEIS�PROVISIONALS�D’OBRA�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caiguda�a�diferent�nivell.�
�Caiguda�a�mateix�nivell.�
�Talls�per�utilització�d’eines.�
�Sobreesforços�per�postures�forçades�o�suportar�càrregues.�

M�
M�
B�
M�

G�
L�
G�
G�

2�
2�
3�
2�

�
RECEPCIÓ�DE�MAQUINÀRIA,�MEDIS�AUXILIAR�I�MUNTATGES�
�
Anàlisi�de�riscs:�

RECEPCIÓ�DE�MAQUINARIA,�MEDIS�AUXILIARS�I�MUNTATGES�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caiguda�a�diferent�nivell.�
�Sobreesforços�per�utilització�d’eines.�
�Caigudes�a�nivell�o�escassa�alçada.�
�Atrapament�entre�peces�pesades.�
�Talls�per�utilització�de�peces�metàl�liques.�

M�
M�
M�
B�
M�

G�
G�
L�
M�
G�

2�
2�
3�
3�
3�

�
Mesures�preventives�
� Reconeixement�del�solar�abans�de�començar�les�tasques.�
� Localització�de�les�instal�lacions�existents�i�comprovació�de�les�mateixes.�Anular�les�possibles�interferències.��
� Planificar�la�zona�d’aplecs�de�materials�i�en�general�ordre�i�neteja�a�l’indret.�L’espai�disponible�es�senyala�en�

els�plànols�adjunts.�
� Disposició�i�ordenació�del�tràfic�de�les�zones�d’obres�i�vigilància�de�les�mateixes.��
� Tancament� i� senyalització� de� la� zona� d’obres� i� vigilància� de� la� mateixa� per� impedir� l’accés� a� persones�

alienes�a�la�mateixa.�
� Enllumenat�de�la�zona�d’obres.�
� Mitjans�i�accessoris�elèctrics�homologats�per�a�la�senyalització�nocturna�de�l’indret.�
� Mitjans�auxiliars�adequats�per�als�diferents�treballs� i� funcions,�amb�unes�dimensions�apropiades� i�en�bon�

estat�de�conservació.�
� Compliment� de� la� legislació� vigent� en� matèria� d’interferències� de� xarxes� de� subministre� de� serveis�

instal�lacions.�

Proteccions�personals:�
� Casc�homologat.��
� Pantalla�de�soldadura�elèctrica.�
� Ulleres�de�soldadura�autògena.�
� Ulleres�antipols�i�antipartícules.�
� Guants�fins�de�goma�per�a�contactes�amb�el�formigó.�
� Guants�de�cuir�per�a�manipulació�de�materials�en�general.�
� Guants�de�soldador.�
� Botes�i�vestit�d’aigua.�
� Roba�de�treball.�
� Normes�de�seguretat�per�l’operari�de�la�màquina.�
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�
INSTAL�LACIONS�PROVISIONALS�D’OBRA�MITJANÇANT�MÒDULS�PREFABRICATS��
�
Riscos��

RECEPCIÓ�DE�MAQUINARIA,�MEDIS�AUXILIARS�I�MUNTATGES�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Danys�a�tercers.��
�Caiguda�de�personal�a�distint�nivell.��
�Caiguda�d’altura�de�materials,�eines,�etc.�
�Cops,�corts,�burxades,�atrapament,�abrasions.��
�Atropellaments,�bolcades�i�agafades.��
�Aixafaments.�
�Sobreesforços.��
�Il�luminació�deficient.��
�Exposició�a�temperatures�ambientals�extremes.��
�Pluja�i�neu.��
�Vent.��
�Gelades.�

B�
B�
B�
M�
M�
M�
M�
N�
N�
M�
M�
M�

L�
M�
M�
G�
G�
G�
G�
L�
L�
L�
L�
L�

1�
2�
2�
3�
3�
3�
2�
1�
1�
1�
1�
1�

Mesures�preventives:�
� Cal�buidar�el�trànsit�i�tràfic�durant�la�càrrega�i�descàrrega�de�maquinària�en�vials�i�zones�circumdants.��
� Els� treballs�de�càrrega,�descàrrega� i�muntatge�de�maquinària� impliquen� l’activitat�d’alguns�treballadors�a�

més�de�2�m�del�sòl.��
� Les� càrregues� suspeses� de� la� grua� es� dirigeixen� pel� personal� de� suport� amb� ajuda� de� cables,� sense�

permetre�que�s’aproximi�al�cos�o�extremitats�dels�treballadors.��
� Les�maniobres�de�càrrega�i�descàrrega�de�la�maquinària�requereixen�precisió�i�força�pel�que�es�corre�risc�de�

sobreesforços,� com� a� conseqüència� de� les� postures� poc� ergonòmiques� pel� que� es� proporcionarà� als�
treballadors�totes�les�eines�necessàries�en�cada�cas�per�a�facilitar�aquest�treball.��

� Hi�ha� altres� riscos�derivats� de� la� il�luminació�deficient� quan�no�es�pot� treballar� a�plena� llum,�pel�que�es�
prohibirà� el� treball� en� aquestes� condicions� o� s’instal�laran� sistemes� portàtils� d’il�luminació� o� equips� de�
llanterna�autònoms�en�casc.��

� El� lloc�de�treball�sotmès�a�temperatures� inferiors�a�0º�o�superiors�a�35º�o�més�de�8�h�de�sol�continu�pot�
causar� pèrdues� de� precisió� o� equilibri,� insolacions,� marejos,� deshidratació,� etc.,� per� a� combatre’l� cal�
instal�lar�un�sistema�de�reg�per�a�humitejar�el� terreny,�dotar�als� treballadors�de�capell�o�casc�protector� i�
instal�lar�tendals�o�ombrel�les.��

� La�pluja�i�neu�produeixen�canvis�en�l’adherència�i�la�consistència�del�sòl,�i�altres�conseqüències�com�mullar�
el�personal�i�reduir�la�visibilitat,�per�a�això�cal�utilitzar�les�corresponents�proteccions�personals.��

� El�vent�causa�embranzides�que�produeixen�pèrdua�d’estabilitat�i�d’equilibri,�dificultats�de�visió�i�d’audició,�
pols.�Quan�això�ocorri�s’interrompran�els�treballs�d’elevació�de�càrregues�suspeses�i�similars.�Els�treballs�en�
altura�requeriran�amidades�de�seguretat�o�seran�interromputs�si�aquestes�mesures�no�suposen�protecció�
suficient�segons�el�parer�del�coordinador�de�seguretat�i�salut.��

� Les�gelades�causen�reduccions�dràstiques�de�l’adherència�del�terreny,�embranzides�en�tots�els�contenidors�
d’aigua,�que�poden�provocar�el�seu�trencament,�i�alteracions�en�el�comportament�d’alguns�materials,�com�
el� ciment,� que� deté� el� seu� enduriment,� per� això� s’interrompran� els� treballs� amb�màquines� rodants� que�
tinguin�risc�de�lliscament�i�els�treballs�en�altura,�i�tots�aquells�en�els�quals�una�relliscada�d’un�operari�pugui�
tenir�conseqüències�greus�per�a�la�seva�salut.�

�
Proteccions�personals:��
� Casc�de�polietilè.��
� Calçat�de�seguretat�amb�puntera�reforçada.��
� Dispositiu�anticaigudes,�arnés.��
� Impermeables.��
� Botes�impermeables.��
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� Cinturó�de�seguretat.��
� Armilla�reflectant.��
� Guants�contra�riscos�mecànics.�
� Cinturó�portaeines.�
� Davantal�antiperforant.�
� Pantalla�de�protecció�contra�riscos�mecànics.�
�

�
NETEJA�DEL�TERRENY�
Anàlisi�de�riscs:�

NETEJA�DEL�TERRENY�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Atropellaments��
�Col�lisions�entre�vehicles�
�Caiguda�de�material�des�d’una�cullera�o�pala�
�Bolcada�de�la�maquinària�
�Projecció�de�partícules�
�Contactes�elèctrics�directes�o�indirectes�
�Vibracions�
�Soroll�

B�
B�
B�
B�
B�
B�
M�
M�

G�
L�
G�
G�
L�
G�
L�
L�

3�
2�
2�
2�
2�
3�
2�
2�

Mesures�preventives:�
� Abans�de�l’inici�dels�treballs�es�realitzarà�una�inspecció�prèvia�de�fronts�i�parets�de�talussos.�
� Les�zones�de�desbosc�o�de�tala�no�estaran�ocupades�per�personal.�
� Totes� les�màquines� necessàries� per� realitzar� aquests� treballs� portaran� incorporat� un� senyalitzador�

acústic� de� marxa� endarrere.� La� maquinària� estarà� sotmesa� a� revisions� mecàniques� periòdiques� i�
tindrà�tota�la�documentació�en�ordre.�

� Les�zones�amb�perill�de�bolcament�o�caiguda�estaran�senyalitzades,�igualment�es�senyalitzaran�totes�
les�zones�de�trànsit.�

� Es�prohibeix�circular�per�pendents�superiors�al�50%.�
� Les�cabines�de�les�màquines�seran�antibolcament.�
� Quan�hi�hagi�més�d’una�màquina�treballant�en�un�espai�petit�hi�haurà�una�persona�que�coordinarà�les�

maniobres�de�les�màquines.�
�
Proteccions�individuals:�

� Casc�de�seguretat�homologat.��
� Botes�de�seguretat.�
� Mascaretes�antipols.�
� Ulleres�antipols�i�antipartícules.�
� Protectors�auditius.�
� Guants�de�cuir�per�a�manipulació�de�materials�en�general.�
� Botes�i�vestit�d’aigua.�
� Roba�de�treball.�
� Normes�de�seguretat�per�l’operari�de�la�màquina.�
� Cinturó�antivibratori�(maquinistes).�
� Cinturó�de�seguretat.�
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MOVIMENT�DE�TERRES�
Anàlisi�de�riscs:�

MOVIMENT�DE�TERRES�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Esllavissament�de�terres��
�Esllavissament�de�terres�pel�desplaçament�de�la�màquina��
�Esllavissament�de�terres�per�sobrecàrrega�de�les�vores�d’excavació�
�Esllavissament�per�variació�de�la�humitat�del�terreny�
�Esllavissament�de�terres�per�vibracions�properes�
�Esllavissament� de� terres� per� alteracions� del� terreny,� causades� per� variacions� de�
temperatures�
�Esllavissament�de�terres�en�excavacions�sota�el�nivell�freàtic�
�Esllavissament�de�terres�com�a�conseqüència�d’un�error�en�les�entibacions�
�Repercussions�en�les�estructures�d’edificacions�col�lindants�afectades�
�Problemes�de�fangueig�degut�al�mal�estat�del�ferm�de�circulació�
�Caigudes�de�persones�dins�les�rases�
�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caiguda�de�personal�i/o�objectes�des�de�el�llindar�de�l’excavació�
�Caiguda�d’objectes�des�de�la�cullera�o�el�camió�o�solts�de�l’excavació�en�si�
�Caiguda�d’objectes�per�desplom�
�Caiguda�d’objectes�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�màquines�
�Cops�amb�objectes�o�eines�
�Atrapaments�per�bolcada�de�màquines�
�Sepultament�per�capgirell�dels�talls�de�l’excavació�o�les�rases�
�Contactes�elèctrics�
�Contactes�elèctrics�indirectes�
�Interferències�amb�conduccions�d’aigua�i�d’energia�elèctrica�soterrades�
�Explosions�
�Incendis�
�Inundacions�
�Causats�per�éssers�vius�
�Atropellaments,�cops�i�topades�contra�vehicles�
�Ambient�pulvorigen�
�Generació�de�pols�i�excessius�gasos�
�Contaminació�acústica�
�Lumbàlgia�per�sobreesforços,�lesions�a�mans�i�peus,�cossos�estranys�als�ulls�
�Malalties�causades�per�agents�físics�
�Els�riscos�a�tercers�derivats�de�la�intrusió�descontrolada�de�persones�de�persones�a�l’obra�
durant�les�hores�dedicades�tant�a�producció�com�a�descans�

B�
M�
B�
B�
B�
�
B�
M�
M�
B�
B�
B�
A�
B�
A�
B�
B�
B�
B�
B�
B�
B�
B�
B�
A�
B�
A�
B�
A�
B�
B�
M�
M�
M�
�
M�

M�
M�
M�
M�
M�
�
M�
M�
M�
M�
L�
L�
L�
G�
M�
G�
G�
L�
M�
M�
L�
M�
M�
M�
L�
M�
M�
M�
L�
L�
L�
G�
G�
G�
�
G�

3�
4�
3�
3�
3�
�
3�
4�
4�
3�
1�
1�
2�
2�
4�
2�
2�
1�
3�
3�
3�
3�
3�
3�
1�
4�
4�
3�
2�
2�
2�
3�
3�
3�
�
3�

�
Mesures�preventives�
� Vigilar�en�tot�moment�l’estabilitat�de�les�terres�col�lindants.��
� Senyalització�i�tancat�de�l’excavació.�
� Disposició�i�ordenament�del�tràfic�de�vehicles.�Senyalització�de�velocitat�i�desnivells�en�el�recorregut.�
� El�front�d’excavació�realitzat�mecànicament�no�sobrepassarà�en�més�d’un�metre�l’alçada�màxima�d’atac�del�

braç�de�la�màquina.�
� Es�prohibirà�l’aplec�de�materials�a�menys�de�dos�metres�del�límit�de�l’excavació�.�
� S’eliminaran�tots�els�bolos�i�viseres�dels�fronts�d’excavació.�
� El�front�i�paraments�verticals�d’una�excavació�s’ha�de�perfeccionar�al�iniciar�i�deixar�el�tall�d’obra�.�
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� Es�senyalarà�amb�una�cinta�(en�cas�d’haver�hi�circulació�de�vianants�amb�una�tanca�de�90�cm.d’alçada)�la�
distancia�de�seguretat�a�l’excavació�(2m�com�a�norma�general).�

� S’aturarà�qualsevol�treball�al�límit�del�talús�si�no�reuneix�les�condicions�d’estabilitat�definides�per�la�D.F.�
� Les�maniobres�de�càrrega�de�camions�serà�dirigida�per�un�encarregat�o�vigilant�de�seguretat.�
� La�circulació�de�vehicles�es�realitzarà�a�un�màxim�d’aproximació�de�3�metres�per�vehicles�lleugers�i�4�metres�

per�vehicles�pesats.�
� Es� conservaran� els� camins� de� circulació� interna� cobrint� forats,� eliminant� flonjalls,� i� compactant� amb�

material�adequat.�
� Es�construirà�un�accés�per�a�persones�diferenciat�del�de�vehicles.�
� El�personal�que�ha�de�treballar�a�l’interior�de�les�rases�ha�de�conèixer�els�riscs�a�que�estarà�sotmès.�
� L’accés�i�sortida�dels�pous�i�rases�es�realitzarà�mitjançant�en�escala�sòlida,�anclada�en�la�part�superior�que�i�

a� la� part� inferior� disposarà� de� sabates� antilliscants.� Aquesta� escala� sobrepassarà� la� profunditat� a� salvar,�
sobresortint�1�m.�

� Quan� la�profunditat�del�pou�sigui� igual�o� superior�als�2�m,�es� rodejarà�amb�una�barana�sòlida�de�90�cm�
d’altura,�formada�per�passamans,�llistó�intermig�i�rodapeu,�ubicada�a�una�distància�mínima�de�2�m�del�límit�
de�l’excavació.�

� S’ha� d’acotar� l’entorn� i� prohibir� els� treballs� dins� dels� radis� d’acció� del� braç� de� la� màquina� que� estigui�
realitzant�els�treballs�de�moviment�de�terres.�

� En�règim�de�pluges�i�embassaments�de�les�rases�és�imprescindible�la�inspecció�minuciosa�i�detallada�abans�
de�recomençar�els�treballs.��

� Es�revisarà��l’estat�de�talls�de�talussos�a�intervals�regulars.�
� Es�deixaran�previstes�preses�de�mànegues�per�evitar�la�formació�de�pols�durant�els�treballs.�
�

Proteccions�personals:�
� Casc�homologat.��
� Botes�de�seguretat.�
� Mascaretes�antipols.�
� Ulleres�antipols�i�antipartícules.�
� Protectors�auditius.�
� Guants�de�cuir�per�a�manipulació�de�materials�en�general.�
� Botes�i�vestit�d’aigua.�
� Roba�de�treball.�
� Normes�de�seguretat�per�l’operari�de�la�màquina.�
� Cinturó�antivibratori�(maquinistes).�
� Cinturó�de�seguretat.�
�
�

ESTUDI�BÀSIC�DE�SEGURETAT�I�SALUT���Construcció�de�2�ascensors�de�connexió�a�Ribes�de�Freser

20

EXCAVACIÓ�DE�RASES��
Anàlisi�de�riscs:�

EXCAVACIÓ�DE�RASES��

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�
�Caiguda�a�diferent�nivell.�
�Caiguda�a�mateix�nivell�
�Caiguda� d’objectes� per� desplom� (risc� específic� causat� per� lliscament� de� terres� no�
coherents�i�sense�contenció)�
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Caiguda�d’objectes��
�Trepitjades�sobre�objectes�
�Cops�contra�objectes�immòbils�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�màquines�(Risc�causat�pel�moviment�d’elements�mòbils�de�
maquinària�de�moviment�de�terres)�
�Cops�amb�objectes�o�eines�
�Atrapaments�per�bolcada�de�màquines�
�Contactes�elèctrics�(Risc�causat�per�l’acumulació�de�gasos�i�combustibles�
�Explosions�(Risc�causat�per�l’acumulació�de�gasos�i�combustibles)�
�Incendis�(Risc�causat�per�l’acumulació�de�gasos�i�combustibles)�
�Atropellaments,�cops�i�topades�contra�vehicles�
�Malalties�causades�per�agents�químics�(Risc�causat�per�la�possible�absència�de�suficient�
oxigen�en�l’aire�o�la�presència�de�gasos�tòxics�o�pols)�
�Malalties�causades�per�agents�físics�(Risc�causat�per�vibracions�del�dúmper�i�del�martell�
picador�i�risc�causat�per�nivell�de�soroll)�
�Malalties� causades� per� agents� biològics� (Risc� causat� per� l’extracció� de� terres�
contaminades)�

A�
A�
�
A�
B�
B�
M�
B�
�
M�
M�
B�
B�
B�
B�
M�
�
B�
�
M�
�
B�

G�
G�
�
G�
G�
G�
G�
G�
�
G�
G�
M�
M�
M�
G�
G�
�
M�
�
G�
�
G�

4�
4�
�
4�
2�
2�
3�
2�
�
3�
3�
3�
3�
3�
3�
3�
�
3�
�
3�
�
2�

�
Mesures�preventives�
Rases:��
� El�personal�encarregat�de�la�realització�de�les�rases�haurà�de�conèixer�els�riscos�específics,�així�com�l’ús�dels�

mitjans�auxiliars�necessaris�per�al�desenvolupament�d’aquestes�tasques�amb�la�major�seguretat.�
� Qualsevol�estrebament,�per�senzill�que�sembli,�haurà�de�ser�realitzat�i�dirigit�per�personal�competent�i�amb�

la�corresponent�experiència.�
� No�s’han�de�retirar�les�mesures�de�protecció�d’una�rasa�mentre�hagin�operaris�treballant�a�una�profunditat�

igual�o�superior�a�1,30�m.�sota�la�rasant.�
� En�rases�de�profunditat�major�d’1,30�m.,�sempre�que�hagin�operaris�treballant�al�seu�interior,�es�mantindrà�

un�altre�operari�de�guàrdia�a�l’exterior�que�podrà�actuar�com�a�ajudant�en�el�treball� i�donarà�l’alarma�en�
cas�que�es�produís�alguna�emergència.�

� S’acotaran�les�distàncies�mínimes�de�separació�entre�operaris�en�funció�de�les�eines�que�emprin.�
� Abans��de�començar�la�jornada�de�treball�es�revisaran�diàriament�els�estrebaments�tensant�els�estampidors�

quan�estiguin�afluixats.�Tanmateix�es�comprovaran�que�estiguin�expedits�els�llits�d’aigües�superficials.�
� Es�revisaran�diàriament�els�estintolaments�abans�de�començar�la�jornada�de�treball,�tesant�els�estampidors�

quan�s’hagin�afluixat.�Així�mateix�es�comprovaran�que�estiguin�expedits�els�llits�d’aigües�superficials.�
� Es� reforçaran� aquestes� mesures� preventives� després� d’interrupcions� de� treball� de� més� d’un� dia� i/o�

d’alteracions�atmosfèriques�com�la�pluja�o�gelades.�
� S’evitarà�colpejar�l’estintolament�durant�operacions�d’excavació.�Els�estampidors,�o�d’altres�elements�de�la�

mateixa,� no� s’utilitzaran� per� al� descens� o� ascensos,� ni� s’empraran� per� a� la� suspensió� de� conduccions� ni�
càrregues,�havent�de�suspendre’s�d’elements�expressament�calculats�i�situats�a�la�superfície.�

� En�general�els�estintolaments,�o�part�d’aquests,�es�trauran�només�que�deixin�de�ser�necessaris�i�per�franges�
horitzontals,�començant�per�la�part�inferior�del�tall.�

� La�profunditat�màxima�permesa,�sense�estintolar�des�de�la�part�superior�de�la�rasa,�suposant�que�el�terreny�
sigui�prou�estable,�no�serà�superior�a�1,30�m.�No�obstant�això,�s’ha�de�protegir�la�rasa�amb�un�capcer.�
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� L’altura�màxima�sense�estintolar,�al�fons�de�rasa�(a�partir�d’1,40�m.)�no�superarà�els�0,70�m.,�encara�quan�el�
terreny�sigui�de�bona�qualitat.�En�cas�contrari,�cal�baixar�la�taula�fins�que�estigui�clavetejada�en�el�fons�de�la�
rasa,� emprant� a� la� vegada� petites� corretges� auxiliars� amb� els� seus� corresponents� estampidors� amb� la�
finalitat�de�crear�els�espais�necessaris�lliures�provisionals�on�podent�anar�realitzant�els�treballs�d’estesa�de�
canalitzacions,� formigonada,� etc.,� o� les�operacions�precises� a�què� van�donar� lloc� a� l’excavació�d’aquesta�
rasa.�

� Encara� quan� els� paraments� d’una� excavació� siguin� aparentment� estables,� s’estintolaran� sempre� que� es�
prevegi�el�deteriorament�del�terreny,�com�a�conseqüència�d’una�llarga�duració�de�l’obertura.�

� És�necessari�estintolar�a� temps,� i�el�material�previst�per�a�això�ha�d’estar�a�pau�d’obra�en�una�quantitat�
suficient,�amb�la�deguda�antelació,�havent�estat�revisat�i�amb�la�garantia�que�es�trobi�en�bon�estat.�

� Tota�excavació�que�superi�els�1,60�de�profunditat�haurà�d’estar�proveïda,�a�intervals�regulars,�de�les�escales�
necessàries�per�a�facilitar�l’accés�dels�operaris�o�la�seva�evacuació�ràpida�en�cas�de�perill.�Aquestes�escales�
han�de�tenir�un�desembarcament�fàcil,�sobrepassant�el�nivell�del�terra�en�1�m.,�com�a�mínim.�

� Sempre�que�sigui�previsible�el�pas�de�vianants�o�vehicles�a�prop�de�la�vorera�del�tall�es�col�locaran�tanques�
mòbils�que�s’il�luminaran,�durant�la�nit,�cada�deu�metres�amb�punts�de�llum�portàtil�i�grau�de�protecció�no�
menor�d’IP.44�segons�UNE�20.324.�

� L’arreplega� de�materials� i� de� les� terres� extretes� en� talls� de�profunditat�major� d’1,30�m.� es� disposaran� a�
distància�no�menor�de�2�m.�de�la�vorera�de�tall.�

� Quan� les� terres�extretes�es� trobin�contaminades�es�desinfectaran,�així� com� les�parets�de� les�excavacions�
corresponents.�

� No�es�tolerarà�sota�cap�concepte�el�soscavat�del�talús�o�parament.�
� En�general�les�tasques�acotaran�no�menys�d’un�metre�el�pas�de�vianants�i�dos�metres�el�de�vehicles.�
� En�talls�de�profunditat�major�de�1,30m;�els�estrebaments�hauran�de�sobrepassar,�com�a�mínim,�20�cm.�El�

nivell�superficial�del�terreny.�
� Es�disposarà�a� l’obra,�per�a�proporcionar�en�cada�cas� l’equip� indispensable�a� l’operari,�d’una�provisió�de�

palanques,� tascons,�barres,�puntals,� taulons,�que�no� s’utilitzaran�per�a� l’estrebament� i�es� reservaran�per�
l’equip� de� salvament,� així� com� d’altres�medis� que� puguin� servir� per� eventualitats� o� puguin� socórrer� als�
operaris�que�puguin�accidentar�se.�

� Es�disposarà�a� l’obra,�per�a�proporcionar�en�cada�cas� l’equip� indispensable�a� l’operari,�d’una�provisió�de�
palanques,�falques,�barres,�puntals,�taulers,�que�no�s’utilitzaran�per�a�l’estintolament�i�es�reservaran�per�a�
l’equip�de�salvament,�així�com�d’altres�mitjans�que�puguin�servir�per�eventualitats�o�socórrer�als�operaris�
que�es�puguin�accidentar.�

� El�senyalitzador�ha�d’anar�dotat�d’una�armilla�de�malla�lleugera�i�reflectora.�
� En�el�cas�d’haver�de�treballar�en�la�coronació�de�la�rasa�els�operaris�hauran�d’usar�el�cinturó�de�seguretat�

convenientment�ancorat.�
� Es�senyalitzarà�l’obra�amb�els�senyals�d’advertència,�prohibició�en�els�seu�accés�i,�complementàriament,�als�

talls�que�sigui�precís.�
� Si�en�el�solar�es� té�constància�de� la�presència�d’alguna� línia�d’electricitat�subterrània,�que�creui�o�estigui�

instal�lada�a�escassa�distància�del�traçament�de�la�rasa�a�excavar,�es�realitzaran�prospeccions�per�conèixer�
la� seva� correcta� ubicació,� i� es� realitzaran� els� tràmits� oportuns� amb� l’empresa� subministradora� de�
l’electricitat�perquè�talli�el�subministrament�elèctric�d’aquestes�línies�abans�d’iniciar�els�treballs,�per�evitar�
el�risc�de�contacte�elèctric.�

� Si�a�causa�de�necessitats�de�programació�de� l’obra,�quan� iniciem�els� treballs�d’excavació�no�s’ha�tallat�el�
subministrament�elèctric�d’aquesta�línia,�amb�evident�risc�de�contacte�directe�durant�l’obertura�de�la�rasa,�
haurà� d’estar� prohibida� la� realització� de� la� mateixa� mitjançant� mitjans� mecànics,� només� es� permetrà�
l’excavació�manual�prenent�totes�les�precaucions�necessàries.�

� En�cas�d’inundació�degut�al�nivell�freàtic�o�a�la�pluja,�es�realitzarà,�immediatament,�l’eixugada�corresponent�
per�evitar�així,�el�reblandiment�de�les�bases�al�talús.�

� L’operari�emprarà�a�cada�moment�casc,�guants,�granota�de�treball,�botes�de�seguretat�de�cuir�en�terreny�
sec,�o�botes�de�goma�en�presència�de�fangs.�

� En�cas�d’usar�el�martell�pneumàtic,�a�més,�emprarà�canelleres,�protectors�auditius,�davantal,�etc…�
� S’ha�de�procurar�la�presència�dels�treballadors�en�el�radi�de�gir�de�la�retroexcavadora,�prohibició�que�s’ha�

de�senyalitzar�a�la�part�exterior�de�la�cabina�del�conductor.�
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� Cal�deixar�el�tall,�en�acabar�els�treballs,�net�i�endreçat.�
� Per� als� futurs� treballs,� es�mantindrà� l’accés� a� la� cota� de� fonamentació�mitjançant� l’escala,� referida� amb�

anterioritat,�incorporada�a�una�bastida.�
� Es� senyalitzarà� l’obra� amb� els� cartells� d’advertència,� prohibició� i� obligació� en� el� seu� accés� i�

complementàriament,�en�els�talls�que�sigui�precís.�
�
Pous:��
� El�personal�encarregat�de�la�realització�dels�pous�haurà�de�conèixer�els�riscos�específics,�així�com�l’ús�dels�

mitjans�auxiliars�necessaris�pel�desenvolupament�d’aquestes�tasques�amb�la�major�seguretat�en�la�mesura�
del�possible.��

� S’haurà�d’estintolar�les�parets�dels�pous�a�mesura�que�es�van�aprofundint,�sense�que�la�distància�entre�els�
fons�del�pou�i�la�vora�inferior�de�l’estintolament�superi�mai�1,5�metres.�

� A� mesura� que� s’aprofundeixi� el� pou� s’haurà� d’instal�lar� en� aquest� una� escala� que� compleixi� amb� les�
disposicions�establertes�a�la�nostra�legislació.�

� Als� terrenys�que�siguin�susceptibles�d’inundació,�els�pous�hauran�de� tenir�mesures�que� facilitin� la� ràpida�
evacuació�dels�treballadors.�

� Posat� que� fos� necessari� bombejar� constantment� un� pou,� s’haurà� de� disposar� d’un� equip� auxiliar� de�
bombeig.�

� En�tota�excavació�de�pous�s’emprarà�un�mesurador�d’oxigen.�
� S’haurà�d’establir�una�comunicació�entre�els�treballadors�de�l’interior�del�pou�i�l’exterior.�
� Els�treballadors�que�desenvolupin�les�seves�tasques�en�l’excavació�del�pou�hauran�d’estar�protegits,�en�la�

mesura�que�es�pugui,�contra�la�caiguda�d’objectes.�
� S’haurà�de�protegir�la�part�superior�del�pou�per�mitjà�de�tanques�o�bé�amb�baranes,�plints,�etc.�
� Si�l’excavació�de�pous�es�porta�a�terme�durant�la�nit�s’hauran�d’il�luminar�convenientment�la�part�superior�i�

els�voltants�del�pou.�
� Sempre� que� hagi� persones� dins� d’un� pou,� el� fons� del�mateix� haurà� d’estar� convenientment� il�luminat� i�

disposar�d’una�il�luminació�d’emergència.�
� Els�aparells�elevadors�instal�lats�a�sobre�del�pou�hauran�de:�

a) Tenir�una�resistència�i�una�estabilitat�suficients�pel�treball�que�aniran�a�exercir.�
b) No�ha�de�suposar�cap�perill�pels�treballadors�que�es�trobin�al�fons�del�pou.�
c) L’aparell� elevador�haurà�de�disposar� d’un� limitador�de� final� de� carregar,� del� ganxo,� així� com�d’una�

balda�de�seguretat�instal�lada�al�seu�mateix�ganxo.�
d) L’operador�de�grua�que�manipuli�l’aparell�elevador�haurà�de�tenir�suficient�visibilitat,�perquè�des�de�la�

part� superior� pugui� observar� la� correcta� elevació� de� la� càrrega� sense� cap� risc� per� la� seva� part� de�
caiguda�al�buit�tot�i�utilitzant�el�cinturó�de�seguretat�convenientment�lligat.�

e) S’haurà�de�preveure�el�suficient�espai�lliure�vertical�entre�la�politja�elevadora�i�el�cubell�quan�aquest�
es�trobi�al�capdamunt�del�pou.�

f) El�cubell�haurà�d’estar�lligat�al�ganxo,�el�qual�haurà�de�disposar�d’una�balda�de�seguretat�de�manera�
que�no�es�pugui�desfermar.�

g) Els�torns�que�es�trobin�col�locats�a�la�part�superior�del�pou,�hauran�de�ser�instal�lats�de�manera�que�es�
pugui�enganxar�i�desenganxar�el�cubell�sense�cap�perill.�

h) Quan�s’utilitzi�un�torn��accionat�manualment�s’haurà�de�col�locar�al�voltant�de�la�boca�del�pou�un�plint�
de�protecció.�

i) El�tro�d’hissar�ha�de�tenir�un�fre,�que�s’haurà�de�comprovar�abans�de�començar�cada�jornada.�
j) No�s’han�d’omplir� les�galledes�o�baldes� fins� la�seva�vora,� si�no� fins�només�els�dos�terços�de� la�seva�

capacitat.�
k) S’hauran�de�guiar�durant�el�seu�hissat�els�cubells�plens�de�terra.��

� Posat�que�sigui�necessari,�s’haurà�d’instal�lar�un�sistema�de�ventilació�forçat�introduint�aire�fresc�canalitzat�
cap�al�lloc�de�treball.�

� En� finalitzar� la� jornada� o� en� interrupcions,� llargues,� es� protegiran� les� boques� dels� pous� de� profunditat�
major�d’1,30�m.�amb�un�tauler�resistent,�xarxa�o�element�equivalent.�

� En�cas�de�realitzar�l’excavació�del�pou�en�una�zona�pels�vianants�i�amb�trànsit�de�vehicles�es�realitzarà�un�
tancat�de�manera�que�els�vehicles� romanguin�a�una�distància�mínima�de�2�metres� i�en�cas�de� trànsit�de�
vianants�a�1�metre.�
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� En�tots�dos�casos,�es�senyalitzarà�amb�les�respectives�senyals�viàries�de�“perill�obres”�s’il�luminarà,�per�la�
nit,�mitjançant�punts�de�llum�destellants.�

� L’operari�emprarà�a�cada�moment�casc,�guants,�granota�de�treball,�botes�de�seguretat�de�cuir�en�terreny�
sec,�o�botes�de�goma�en�presència�de�fangs.�

� Posat�que�s’empri�el�martell�pneumàtic,�a�més,�emprarà�canelleres,�protectors�auditius,�davantal.�
� Qualsevol� mena� de� consum� elèctric� haurà� d’estar� protegida� mitjançant� un� interruptor� diferencial,� per�

evitar�el�risc�de�contacte�elèctric�no�desitjat�degut�a�un�defecte�d’aïllament.�
� S’ha� de� vigilar� que� els� cables� conductors� i� “l’aparellatge”� de� connexió� estiguin� en� perfecte� estat,�

substituint�los�en�cas�que�s’observi�qualsevol�mena�de�deteriorament.�
� S’ha�de�procurar�la�presència�mínima�dels�treballadors�al�voltant�de�les�màquines.�
� És�prohibida� la�presència�dels�treballadors�en�el�radi�de�gir�de� la�retroexcavadora,�prohibició�que�s’ha�de�

senyalitzar�a�la�part�exterior�de�la�cabina�del�conductor.�
� Cal�deixar�el�tall�de�l’obra�net�i�endreçat�en�acabar�els�treballs.�
� Pels� futurs� treballs� es�mantindrà� l’accés� a� la� cota� de� fonamentació�mitjançant� l’escala,� esmentada� amb�

anterioritat,�incorporada�a�una�bastida.�
� Es� senyalitzarà� l’obra� amb� els� cartells� d’advertència,� prohibició� i� obligació� en� el� seu� accés� i,�

complementàriament,�als�talls�on�sigui�precís.�

Proteccions�personals:�
� Cascs�de�seguretat�homologats.�
� Botes�d’aigua�de�seguretat.�
� Impermeable.�
� Botes�de�seguretat.�
� Botes�de�seguretat�de�cuiro�en�llocs�secs.�
� Botes�d’aigua�de�seguretat�en�llocs�humits.��
� Pantalla�facial.�
� Guants�de�lona�i�cuiro.�
� Granota�de�treball.�
� Cinturó�de�seguretat�anticaiguda,�ancoratge�mòbil.�
� Protecció�auditiva�(auriculars�o�taps).�
� Canelleres.�
� Armilla�d’alta�visibilitat.�

�
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TREBALLS�DE�FORMIGÓ�EN�GENERAL��

TREBALLS�D’ENCOFRAT�I�DESENCOFRAT�EN�FUSTA��

Anàlisi�de�riscs:�

TREBALLS�DE�FORMIGÓ�EN�GENERAL�(ENCOFRAT�I�DESENCOFRAT�AMB�FUSTA)�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Despreniments�per�mal�apilat�de�la�fusta.�
�Cops�a�les�mans�durant�el�clavament.�
�Bolcades�dels�paquets�de�fusta�durant�les�maniobres�d’hissat�a�les�plantes.�
�Caiguda�de�fusta�al�buit�durant�les�operacions�de�desencofrat.�
�Caigudes�al�mateix�nivell.�
�Caigudes�a�diferent�nivell.�
�Talls�al�utilitzar�serres�de�mà�o�desbarbadora.�
�Talls�al�utilitzar�les�taules�de�serra�circular.�
�Electrocució�per�anul�lació�de�les�tomes�de�terra�de�la�maquinaria�elèctrica.�
�Sobre�esforços�per�postures�obligades�durant�llarg�temps,�carregar�elements�pesats.�
�Erosions�a�les�mans�i�braços�(conseqüència�cassetons�a�mans�nues)�
�Trepitjades�damunt�d’objectes�punxants.�
�Atrapament�per�utilització�de�puntals�(telescopatge)�
�Cops�en�general�per�objectes.�
�Dermatosi�per�contacte�amb�el�ciment.�
�Els�derivats�del�treball�en�condicions�meteorològiques�extremes.�
�Els�derivats�de�treballs�sobre�superfícies�mullades�

M�
A�
M�
A�
M�
M�
M�
M�
B�
B�
B�
A�
B�
A�
B�
A�
M�

L�
L�
G�
G�
L�
M�
G�
M�
G�
G�
L�
G�
G�
L�
L�
L�
G�

2�
2�
3�
4�
2�
4�
3�
4�
2�
2�
2�
4�
1�
2�
1�
2�
3�

�
Mesures�preventives:�
� Es�prohibeix�la�permanència�d’operaris�en�les�zones�de�batuda�de�càrregues�durant�les�operacions�d’hissat�

de�taulons,�puntals,�etc.;�igualment�es�procedirà�durant�l’elevació�d’armadures�o�qualsevol�altre�material.�
� L’ascens� i�descens�del�personal�als�encofrats�s’efectuarà�a�través�d’escales�de�mà�tipus�tisora�dotades�de�

sabates� antilliscants� i� cadeneta� de� control� d’obertura� màxima,� per� tal� de� garantir� la� seva� estabilitat�
(sempre�que�s’estigui�a�menys�de�2�m.�d’altura�sobre�el�rasant).�

� S’instal�laran�cobridors�de�fusta�sobre�les�esperes�de�ferralla�(sobre�les�puntes�dels�rodons,�per�evitar�que�
s’ho�clavin�les�persones).�

� Es�cuidarà�l’ordre�i�la�neteja�durant�l’execució�dels�treballs.�
� Els�claus�o�puntes�existents�en�la�fusta�usada,�s’extrauran.�
� Els� claus� solts�o�arrancats� s’eliminaran�mitjançant�una�escombrada� i� apilat�en� lloc� conegut�per�a� la� seva�

posterior�retirada.�
� Una�vegada�finalitzat�un�tall,�es�netejarà�eliminant�tot�el�material�sobrant.�
� El�risc�de�caiguda�d’altura�durant�l’aixecament�de�l’estructura�es�protegirà�amb�xarxes�tipus�forca.�
� Els� forats�horitzontals� existents�en�els� sostres�de�pas�de� conduccions,� ascensors,� etc.� es�protegiran�amb�

xarxat�metàl�lic�i�barana�de�seguretat.�
� Els� recipients� per� productes� de� desencofrat,� es� classificaran� ràpidament� per� a� la� seva� utilització� o�

eliminació.�
� Abans�de�l’abocament�del�formigó,�es�comprovarà�per�tècnic�qualificat,�la�bona�estabilitat�del�conjunt.�
� Queda�prohibit�encofrar�sense�abans�haver�cobert�el�risc�de�caigudes�d’altura�mitjançant�la�rectificació�de�

la�situació�de�les�xarxes.�
�
Proteccions�personals:�
� Casc�de�polietilè.�
� Botes�de�seguretat.�
� Guants�de�cuir.�
� Botes�de�goma�o�de�PVC�de�seguretat.�
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� Cinturó�de�seguretat.�
� Ulleres�de�seguretat�antiprojeccions.�
� Impermeables.�
� Roba�de�feina.�
� Altres.�

TREBALLS�AMB�FERRALLA��
Anàlisi�de�riscs:�

TREBALLS�DE�FORMIGÓ�EN�GENERAL�(TREBALLS�AMB�FERRALLA)�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Talls�i�ferides�a�les�mans�i�peus�per�la�utilització�de�rodons�d’acer�i�filferros.�
�Aixafaments�durant�les�operacions�de�càrrega�i�descàrrega�de�paquets�de�ferralla.�
�Aixafaments�durant�les�operacions�de�muntatge�d’armadures.�
�Caigudes� per� o� sobre� les� armadures� amb� erosions� fortes� per� caminar� sobre� les�
armadures�i�posar�el�peu�entre�elles.�
�Ensopegades�i�torçades�en�caminar�sobre�les�armadures.�
�Els� riscos�derivats� de� la�manipulació�dels� rodons� en� l’estirat�o�doblat� (colps,� caigudes,�
contusions)�
�Caigudes�al�mateix�nivell.�
�Caigudes�a�diferent�nivell.�
�Cops�per�caiguda�o�gir�descontrolat�de�la�càrrega�suspesa.
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A�
�
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�
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M�
M�
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�
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�
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�
2�
2�
�
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�
Proteccions�personals:�
� Casc�de�polietilè.�
� Botes�de�seguretat.�
� Guants�de�cuir.�
� Botes�de�goma�o�de�PVC�de�seguretat.�
� Cinturó�de�seguretat.�
� Cinturó�portaeines.�
� Impermeables.�
� Roba�de�feina.�
� Altres.�

TREBALLS�DE�MANIPULACIÓ�DEL�FORMIGÓ��
Anàlisi�de�riscs:�

TREBALLS�DE�FORMIGÓ�EN�GENERAL�(MANIPULACIÓ�DEL�FORMIGÓ)�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caiguda�de�persones�i/o�objectes�al�mateix�nivell�
�Caiguda�de�persones�i/o�objectes�a�diferent�nivell.�
�Trepitjades�sobre�objectes�punxants.�
�Les�derivades�de�treballs�sobre�terres�humits�o�mullats.�
�Contactes�amb�el�formigó�(dermatitis�per�ciments).�
�Projecció�de�gotes�de�formigó�als�ulls.�
�Sobre�esforços�(guia�de�l’embut�o�mànega).�
�Els�derivats�de�l’execució�de�treballs�sota�circumstàncies�meteorològiques�adverses.�
�Atrapaments.�
�Soroll�ambiental�i�puntual.�

A�
M�
A�
A�
A�
M�
M�
A�
M�
M�

L�
G�
L�
L�
L�
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1�
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�Electrocució�
�Contactes�elèctrics�

B�
M�

L�
M�

1�
4�

Mesures�preventives:�

Sobre�l’abocament�directe�mitjançant�canaleta.�
� S’instal�laran�forts�topalls�al�final�de�recorregut�dels�camions�Formigonera,�per�tal�d’evitar�bolcades.�
� Es�prohibeix�apropar�les�rodes�dels�camions�formigoneres�a�menys�de�2�m.�de�la�vora�d’excavació.�
� Es�prohibeix�situar�als�operaris�darrera�dels�camions�formigoneres�durant�el�retrocés.�
� S’instal�larà�un�cable�de�seguretat�amarrat�a�punts�sòlids,�en�el�que�enganxar�el�mosquetó�del�cinturó�de�

seguretat�en�els�talls�amb�risc�de�caiguda�des�d’alçada.�
� La�maniobra�d’abocament�serà�dirigida�per�un�Capatàs�que�vigilarà�que�no�hi�hagin�maniobres�insegures.�
� El� cable� d’alimentació� del� vibrador,� així� com� la� seva� connexió� al� transformador� estaran� en� perfectes�

condicions�d’aïllament�i�estanquitat.�

Sobre�l’abocament�mitjançant�cubell.�
� Es�prohibeix�carregar�el�cubell�per�damunt�de�la�càrrega�màxima�admissible�de�la�grua�que�ho�sustenta.�
� L’obertura�del�cubell�per�abocament�s’executarà�exclusivament�accionant�la�palanca�corresponent,�amb�les�

mans�protegides�amb�guants�impermeables.�
� Es�procurarà�no�colpejar�amb�el�cubell�els�encofrats�ni�les�entibacions.�
� Del�cubell�o�cubell�penjaran�caps�de�guia�per�ajudar�en�la�seva�correcta�posició�d’abocament.�Es�prohibeix�

guiar�lo�o�rebre’l�directament,�en�prevenció�de�caigudes�per�moviment�pendular�del�cubell.�
� El� cable� d’alimentació� del� vibrador,� així� com� la� seva� connexió� al� transformador� estaran� en� perfectes�

condicions�d’aïllament�i�estanquitat.�

Sobre�l’abocament�de�formigó�mitjançant�bombeig:�
� La�canonada�de�la�bomba�de�formigonat,�es�recolzarà�sobre�cavallets,�travant�se�les�parts�susceptibles�de�

moviment.�
� La�mànega�terminal�d’abocament,�serà�governada�per�un�mínim�a�la�vegada�de�dos�operaris,�per�evitar�les�

caigudes�per�moviment�incontrolat�de�la�mateixa.�
� Abans�de�l’inici�del�formigonat�d’una�determinada�superfície,�s’establirà�un�camí�de�taulons�segur�sobre�els�

que�es�recolzin�els�operaris�que�governen�l’abocament�amb�la�mànega.�
� La� utilització,� muntatge� i� desmuntatge� de� la� canonada� de� la� bomba� de� formigonat,� serà� dirigit� per� un�

operari�especialista.�
� Es� revisaran� periòdicament� els� circuits� d’oli� de� la� bomba� de� formigonat,� complimentant� el� llibre� de�

manteniment�que�serà�presentat�a�requeriment�de�la�Direcció�Facultativa.�
� L’equip�encarregat�del�maneig�de�la�bomba�de�formigó�estarà�especialitzat�en�aquest�treball.�
� El� cable� d’alimentació� del� vibrador,� així� com� la� seva� connexió� al� transformador� estaran� en� perfectes�

condicions�d’aïllament�i�estanquitat.�
�
Proteccions�personals:�
� Casc�de�polietilè.�
� Casc�de�seguretat�amb�protectors�auditius.�
� Guants�de�seguretat.�
� Guants�impermeables.�
� Botes�de�seguretat.�
� Botes�de�goma�o�PVC�de�seguretat.�
� Ulleres�de�seguretat�antiprojeccions.�
� Roba�de�treball.�
� Vestits�impermeables.�
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� Cinturó�antivibratori.�
� Mandrí.�
� Canelleres�antivibratòries.�
� Protectors�auditius.�
�

FONAMENTS�I�MURS�DE�CONTENCIÓ�
Anàlisi�de�riscs:�

FONAMENTS�I�MURS�DE�CONTENCIÓ�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Despreniments�per�mal�apilat�dels�encofrats��
�Caiguda�d’encofrats�al�buit�
�Talls�al�utilitzar�les�serres�
�Trepitjades�sobre�objectes�punxants�
�Talls�i�ferides�amb�els�rodons�d’armadura�
�Torçaments�i�traumatismes�similars��
�Cops�per�caiguda�de�carrega�suspesa�
�Trencament�de�peces�o�mecanismes�amb�projecció�de�partícules�
�“Cop�de�fuet”�per�trencament�de�cable�
�Atrapament�per�canaleta�de�camió�formigonera,�o�tancament�de�tremuja�del�cubell��
�Contactes�elèctrics�directes�
�Contactes�elèctrics�indirectes�
�Generació�de�pols�i�excessius�gasos�
�Cops�talls�i�esgarrinxades,�produïdes�per�màquines,�estris�de�treball,�etc.�
�Caiguda�de�persones�dins�les�rases��
�Ambient�pulvorigen�
�Contaminació�acústica��
�Lumbàlgia�per�sobreesforços,�lesions�a�mans�i�peus,�cossos�estranys�als�ulls�
�Caigudes�a�diferent�alçada�de�persones�o�objectes.�
�Caigudes�a�igual�alçada�de�persones�o�objectes.�
�Sobre� esforços,� treballs� contiats� en� postures� forçades,� càrrega� a� braços� d’objectes�
pesats.�
�Els�riscos�a�tercers�derivats�de�la�intromissió�descontrolada�de�persones�a�l’obra�durant�
les�hores�dedicades�tant�a�producció�com�a�descans�
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Mesures�preventives:�
� S’habilitarà�en�obra�un�espai�dedicat�a�aplec�i�classificat�de�ferralla.�
� El�transport�aeri�de�l’armadura�es�farà�agafat�per�dos�punts�amb�bragues.�
� Les� restes� i� els� retalls� de� ferro� i� acer� es� recolliran� aplegant�ne� en� un� lloc� determinat� per� llur� posterior�

càrrega�i�transport�a�abocador.�
� Es�prohibeix�trepar�per�les�armadures.�
� Es�tindrà�cura�de�la�no�permanència�d’operaris�a�l’indret�d’afectació�de�transport�de�càrregues��suspeses.�
� L’ascens�i�descens�de�personal�als�encofrats�es�realitzarà�mitjançant�escales�reglamentàries.�
� Un�cop�conclòs�un�determinat�tall�es�netejarà�eliminant�el�material�sobrant.�
� Abans�del�formigonat,�l’encarregat�i�el�vigilant�de�seguretat�comprovaran�l’estabilitat�del�conjunt.�
� S’instal�laran�topes�en�el�final�de�recorregut�de�camions�formigonera,�que�no�s’acostaran�a�més�de�2m�de�la�

vorera�de�l’excavació.�
� Els�operaris�no�es�situaran�darrera�dels�camions�formigonera�en�maniobres�de�retrocés.�
� S’instal�larà�un�cable�de�seguretat�agafada�a�punts�sòlids�per�enganxar�el�cinturó�de�seguretat�en�els�talls�

amb�risc�de�caiguda�des�de�altura.�
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� la�maniobra�de�buidat�de�formigó�serà�dirigida�per�un�encarregat�o�vigilant�de�seguretat�que�vetllarà�per�tal�
que�no�es�realitzin�maniobres�insegures.�

� L’obertura�del�cubell�s’executarà�exclusivament�accionat�per�palanca,�amb�les�mans�protegides�per�guants.�
� Es�tindrà�cura�de�no�donar�cops�amb�el�cubell�als�encofrats�i�apuntalaments.�
� Del�cubell�es�penjaran�cordes�de�guia�per�ajudar�a�situar�la�correcta�ubicació�del�buidat.�Es�prohibeix�rebre�i�

guiar�lo�directament�en�prevenció�de�caigudes�per�moviment�pendulars�del�cubell.�
� En�cas�de�formigonat�amb�bomba,�el�funcionament�de�la�mateixa�serà�efectuat�per�personal�especialitzat,�i�

el�cap�de�la�mànega�serà�guiada�per�un�mínim�de�dos�operaris.��
� Pel� formigonat�de�rases�es�construiran�passeres�de�circulació�de�persones�sobre�els� indrets�a�formigonar�

(un�mínim�de�tres�taulons�travats).�
� El�vibrat�del�formigó�sempre�es�realitzarà�fora�de�la�rasa.��
� Al� costat� de� cada� equip� de� soldadura� elèctrica,� autògena� o� oxitall,� i� en� cada� una� de� les� cabines� de�

maquinaria�es�disposarà�un�extintor.�
� Les�obertures�de�pous�s’han�de�condemnar�amb�un�tauler�resistent�,�xarxa�o�element�equivalent�quan�no�

s’hi�estigui�treballant,�amb�independència�de�la�profunditat.�
� Les� armadures� sobresortints� de� l’encepat� dels� pilots� estarà� coberta� per� proteccions� en� previsió� de�

punxonament�de�personal�que�pugui�caure�accidentalment.�
� L’aplec�i�estabilitat�d’equips�i�mitjans�auxiliars�per�l’execució�de�pilots�haurà�d’estar�previst�durant�la�fase�

de�muntatge�i�repòs�en�superfície.�

Proteccions�personals:��
� Casc�homologat.��
� Botes�de�seguretat.�
� Mascaretes�antipols.�
� Ulleres�antipols�i�antipartícules.�
� Guants�de�cuir�per�a�manipulació�de�materials�en�general.�
� Botes�i�vestit�d’aigua.�
� Roba�de�treball.�
� Normes�de�seguretat�per�l’operari�de�la�màquina.�
� Cinturó�antivibratori�(maquinistes).�
� Cinturó�de�seguretat.�
� Cinturó�porta�eines.�
� Protectors�auditius.�
�
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ESTRUCTURES�DE�FORMIGÓ�

Anàlisi�de�riscs:�

ESTRUCTURES�DE�FORMIGÓ�ARMAT�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell�
�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caiguda�d’objectes�per�desplom�
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Caiguda�d’objectes�
�Trepitjades�sobre�objectes�
�Cops�contra�objectes�immòbils�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�màquines�
�Cops�amb�objectes�o�eines�
�Projecció�de�fragments�o�partícules�
�Despreniments�per�mal�apilat�dels�encofrats��
�Caiguda�d’encofrats�al�buit�
�Talls�al�utilitzar�les�serres�
�Trepitjades�sobre�objectes�punxants�
�Talls�i�ferides�amb�els�rodons�d’armadura�
�Torçaments�i�traumatismes�similars��
�Cops�per�caiguda�de�carrega�suspesa�
�Cops,�talls�i�esgarrinxades,�produïdes�per�màquines,�estris�de�treball,�etc.�
�Cremades�per�operacions�d’oxitall�
�Atrapament�per�tancament�de�tremuja�del�cubell�
�Atrapaments�per�o�entre�objectes�
�Sobreesforços�
�Contactes�elèctrics�
�Contactes�elèctriques�indirectes�
�Contactes�amb�substàncies�càustiques�o�corrosives�
�Ambient�pulvorigen�
�Contaminació�acústica��
�Lumbàlgia�per�sobreesforços,�lesions�a�mans�i�peus,�cossos�estranys�als�ulls�
�Cops�a�persones�en�el�transport�en�suspensió�de�grans�peces�
�Atrapaments�durant�maniobra�d’ubicació�de�grans�peces�prefabricades�
�Bolcada�o�desplom�de�peces�prefabricades��
�Aixafament�de�peus�o�mans�al�rebre�peces�prefabricades�
�Els�derivats�de�realització�de�treballs�sota�regim�de�forts�vents�
�Els�riscos�a�tercers�derivats�de�la�intromissió�descontrolada�de�persones�a�l’obra�durant�
les�hores�dedicades�tant�a�producció�com�a�descans�
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Mesures�preventives:�
� El�transport�aeri�de�l’armadura�es�farà�agafat�per�dos�punts�amb�bragues.�
� Les�restes�i�els�retalls�de�ferro�i�acer�es�recolliran�copiant�ne�en�un�lloc�determinat�per�llur�posterior�càrrega�

i�transport�a�abocador.�
� Es�tindrà�cura�de�la�no�permanència�d’operaris�a�l’indret�d’afectació�de�transport�de�càrregues��suspeses.�
� Un�cop�conclòs�un�determinat�tall�es�netejarà�eliminant�el�material�sobrant.�
� Abans�del�formigonat,�l’encarregat�i�el�vigilant�de�seguretat�comprovaran�l’estabilitat�del�conjunt.�
� Els�operaris�no�es�situaran�darrera�dels�camions�formigonera�en�maniobres�de�retrocés.�
� S’instal�larà�un�cable�de�seguretat�agafada�a�punts�sòlids�per�enganxar�el�cinturó�de�seguretat�en�els�talls�

amb�risc�de�caiguda�des�de�altura.�
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� la�maniobra�de�buidat�de�formigó�serà�dirigida�per�un�encarregat�o�vigilant�de�seguretat�que�vetllarà�per�tal�
que�no�es�realitzin�maniobres�insegures.�

� La� obertura� del� cubell� s’executarà� exclusivament� accionat� per� palanca,� amb� les� mans� protegides� per�
guants.�

� Es�tindrà�cura�de�no�donar�cops�amb�el�cubell�als�encofrats�i�apuntalaments.�
� Del�cubell�es�penjaran�cordes�de�guia�per�ajudar�a�situar�la�correcta�ubicació�del�buidat.�Es�prohibeix�rebre�i�

guiar�lo�directament�en�prevenció�de�caigudes�per�moviment�pendulars�del�cubell.�
� En�cas�de�formigonat�amb�bomba,�el�funcionament�de�la�mateixa�serà�efectuat�per�personal�especialitzat,�i�

el�cap�de�la�mànega�serà�guiada�per�un�mínim�de�dos�operaris.��
� Pel� formigonat�de�rases�es�construiran�passeres�de�circulació�de�persones�sobre�els� indrets�a�formigonar�

(un�mínim�de�tres�taulons�travats).�
� El�vibrat�del�formigó�sempre�es�realitzarà�fora�de�la�rasa.��
� Al� costat� de� cada� equip� de� soldadura� elèctrica,� autògena� o� oxitall,� i� en� cada� una� de� les� cabines� de�

maquinaria�es�disposarà�un�extintor.�
� No�es�muntaran�cèrcols�perimetrals�sense�abans�estar�perfectament�instal�lades�les�xarxes�de�protecció.�
� En�cas�de�formigonar�amb�bomba�abans�de�l’inici�de�formigonat�d’una�determinada�superfície�s’establirà�

un�camí�segur�de�taulons�sobre�el�que�es�desplacin�els�operaris�que�guiïn�la�mànega.�
� Es�prohibeix�trepar�pels�encofrats�dels�pilars�o�restar�en�equilibri�sobre�els�mateixos.�
� El�formigonat�de�pilars�es�realitzarà�amb�torretes.�
� Es� revisarà� el� bon� estat� dels� buits� dels� forjats� instal�lant� les� tapes� que� manquin� i� clavant� les� soltes�

diàriament.�
� Es�revisarà�el�bon�estat�de�les�viseres�de�protecció�i�d’objectes,�solucionant�els�desperfectes�diàriament.�

Proteccions�personals:�
� Casc�homologat.��
� Botes�de�seguretat.�
� Mascaretes�antipols.�
� Ulleres�antipols�i�antipartícules.�
� Guants�de�cuir�per�a�manipulació�de�materials�en�general.�
� Botes�i�vestit�d’aigua.�
� Roba�de�treball.�
� Normes�de�seguretat�per�l’operari�de�la�màquina.�
� Cinturó�antivibratori�(maquinistes).�
� Cinturó�de�seguretat.�
� Cinturó�porta�eines.�
� Protectors�auditius.�
�
�
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ESTRUCTURA�METÀL�LICA�
Anàlisi�de�riscs:�

ESTRUCTURA�METÀL�LICA�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell�
�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caigudes�al�buit�
�Caiguda�d’objectes�per�desplom�
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Caiguda�d’objectes�
�Caiguda�de�cargues�suspeses�
�Trepitjades�sobre�objectes�
�Cops�contra�objectes�immòbils�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�màquines�
�Cops�amb�objectes�o�eines�
�Atrapaments�per�objectes�pesats�
�Bolcada�de�les�piles�d’acopi�de�perfilaria�
�Ensorraments�per�cops�amb�les�cargues�suspeses�d’elements�puntejats�
�Partícules�als�ulls�
�Contactes�tèrmics�
�Contactes�elèctrics�
�Contactes�amb�substàncies�càustiques�o�corrosives�
�Exposició�a�radiacions�
�Explosions�d’ampolles�amb�gasos�liquats�
�Intoxicacions�
�Incendis�
�Cremades�
�O.R.:�manipulació�de�materials�abrasius�
�Malalties�causades�per�agents�físics�
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Mesures�preventives:�
� S’habilitaran�espais�determinats�per�l’aplec�de�la�perfilaria,�segons�es�senyali�als�plànols.�
� Si� l’aplec�de�materials�es�trobés�fora�de�l’àrea�d’influència�de�gir�de� la�grua�torre,�el�transport�de�perfils�

metàl�lics� de� l’estructura� a� aquesta� àrea� es� realitzarà� mitjançant� una� grua� mòbil,� considerant� les�
dimensions�de�la�càrrega.�Aquesta�haurà�d’estar�dirigida�per�dos�operaris�en�el�seu�transport�horitzontal,�
mitjançant� sengles� cordes� lligades� als� extrems� dels� perfils� per� evitar� possibles�moviments� d’oscil�lació.�
L’eslingat� de� la� càrrega� es� realitzarà� mitjançant� eslingues� de� dos� braços� suficientment� separades� per�
garantir�la�seva�estabilitat�(l’angle�entre�eslingues�ha�de�ser�major�a�30º).�

� Es�compactarà�aquella�superfície�del�solar�que�hagi�de�rebre�els�transports�d’alt�tonatge,�segons�es�senyali�
als�plànols.�Els�perfils� s’apilaran�ordenadament� sobre�dorments�de� fusta�de�suport�de�cargues�establint�
capes�fins�una�altura�no�superior�a�1’50�m.�

� En� desplaçaments� per� sobre� d’una� biga� els� muntadors� de� l’estructura� hauran� de� portar� el� cinturó� de�
seguretat�ancorat�a:�

- Un� amarratge� (de� cable� o� teixit)� que� abraçarà� a� la� corresponent� biga� de�manera� que� no�
ofereixi� cap� obstacle� en� el� desplaçament� del� treballador,� aquest� amarratge� es� trobarà�
constituït�per�un�mosquetó�en�un�dels�extrems�i�en�l’altre�per�una�anella,�de�manera�que�el�
mosquetó�s’enganxi�a� l’anella�configurant�tot�un�conjunt�que�abraci�a� la�biga�anteriorment�
esmentada.�Aquest�amarratge�en�cas�de�caiguda�al�buit�del�treballador�haurà�de�suportar�el�
pes�del�mateix�i�quedant�així�sospès�de�la�biga.�

ESTUDI�BÀSIC�DE�SEGURETAT�I�SALUT���Construcció�de�2�ascensors�de�connexió�a�Ribes�de�Freser

32

- Un�cable�fiador�tensat�instal�lat�de�punt�a�punta�de�la�biga�tot�i�facilitant�el�despalçament�de�
l’ancoratge�mòbil.�

� Els�perfils�s’apilaran�classificats�en�funció�de�les�seves�dimensions.�
� Els� perfils� s’apilaran� ordenadament� en� capes� horitzontals.� Cada� capa� a� apilar� es� disposarà� en� sentit�

perpendicular�a�la�immediata�inferior.�
� Les�maniobres�d’ubicació�“in�situ”�de�pilars�i�bigues�(muntatge�de�l’estructura)�seran�governades�per�tres�

operaris.�Dos�d’ells�guiaran�el�perfil�mitjançant�sogues�subjectes�als�seus�extrems�seguint�les�directrius�del�
tercer.�

� És� prohibit� de� recolzar�se,� asseure’s,� desplaçar�se� per� sobre� d’una� biga� alhora� que� aquesta� es� troba�
suspesa�per�la�grua.�Tot�el�treball�s’haurà�de�fer�des�d’un�lloc�fix,�sense�que�estigui�suspès�per�cap�grua.�

� Entre�pilars,�s’estendran�cables�de�seguretat�als�quals�amarrar�el�mosquetó�del�cinturó�de�seguretat�que�
serà�usat�durant�els�desplaçaments�sobre�les�ales�de�les�bigues.�

� Les�rets�es�revisaran�puntualment�al�concloure�un�tall�de�soldadura�amb�el�fi�de�verificar�el�seu�bon�estat.�
� S’ha� de� procurar� que� el� muntatge� de� l’estructura� metàl�lica� no� sobrepassi� dues� o� tres� plantes� de� la�

realització�del�corresponent�forjat.�
� Les�circumstàncies�de�què�l’estructura�vagi�avançada�sobre�els�treballs�en�el�forjat,�permeten�que�puguin�

fixar�se�les�proteccions�a�pilars�i�bigues�principals�a�l’alçada�i�al�moment�adient�i�d’aquesta�forma�realitzar�
els�treballs�amb�total�seguretat.�

� Es�prohibeix�elevar�una�nova�altura,�sense�que�en�la�immediatament�inferior�s’hagin�finalitzat�els�cordons�
de�soldadura.�

� Les�operacions�de�soldadura�en�altura,�es�realitzaran�des�de�l’interior�d’una�guindola�de�soldador,�prevista�
d’una�barana�perimetral�d’1�m�d’alçada�formada�per�passamans,�barra�intermèdia�i�rodapeu.�El�soldador,�
a�més,�amarrarà�el�mosquetó�del�cinturó�a�un�cable�de�seguretat�o�a�argolles�soldades�a�tal�efecte�en�la�
perfilaria.�

� S’ha� de� complir� a� cada�moment� el� RD� 2370/1996,� del� 18� de� novembre,� pel� qual� s’aprova� la� Instrucció�
tècnica� complementària�MIE�AEM�4� del� Reglament� d’Aparells� d’Elevació� i�Manutenció� referent� a� grues�
mòbils�autopropulsades�usades.�

� Els�perfils�s’elevaran�tallats�a�la�mesura�requerida�pel�muntatge.�S’evitarà�l’oxitall�en�altura,�en�la�intenció�
d’evitar�riscs�innecessaris.�

� Es�prohibeix�deixar�la�pinça�i�l’elèctrode�directament�al�terra�connectat�al�grup.�S’exigeix�l’ús�de�recollidor�
de�pinces.�

� Es�prohibeix�estendre�les�mànegues�o�cables�elèctrics�de�forma�desordenada.�Sempre�que�sigui�possible�
es�penjarà�dels�“peus�drets”,�pilars�o�paraments�verticals.�

� Les� ampolles� de� gasos� en� ús� en� obra,� romandran� sempre� a� l’interior� del� carro� porta�ampolles�
corresponent.�

� Es�prohibeix�la�presència�d’operaris�dins�el�radi�d’acció�de�cargues�suspeses.�
� Es�prohibeix�la�permanència�d’operaris�directament�sota�talls�de�soldadura.�
� Per�soldar�sobre�talls�d’altres�operaris,�s’estendran�terradets,�viseres,�protectors�en�xapa.�
� Es�prohibeix�trepar�directament�per�l’estructura.�
� Si�l’encofrat�es�troba�format�per�xapes�metàl�liques�d’encofrat�perdut,�s’aplegaran�entre�biga�i�biga,�tot�i�

procurant�que�la�seva�alçada�no�sigui�mai�superior�a�0,5�metres.�
� Es�prohibeix�desplaçar�se�sobre�les�ales�d’una�biga�sense�lligar�el�cinturó�de�seguretat.�
� L’ascens�o�descens�a/o�d’un�nivell�superior,�es�realitzarà�mitjançant�una�escala�de�mà�prevista�de�sabates�

antilliscants�i�ganxos�de�penjada�i�immobilitat�disposats�de�tal�forma,�que�sobrepassin�l’escala�1�m�l’altura�
de�“desembarco”.�

� Les� operacions� de� soldadura� de� jàsseres� es� realitzarà� des� de� plataformes� o� castellets� de� formigonat�
(construït�tal�i�com�s’indica�en�l’apartat�corresponent�segons�l’índex).�

� Les�operacions�de�soldadura�de� jàsseres�es� realitzaran�des�d’andanes�metàl�liques� tubulars�previstes�de�
plataformes� de� treball� de� 60� cm�d’amplada,� i� de�barana�perimetral� de� 90� cm� formada�per� passamans,�
barra�intermèdia�i�rodapeu.�

� El� risc�de�caiguda�al�buit�per� façanes�es�cobrirà�mitjançant� l’utilització�de�rets�de� forca� (o�de�bandeja,� ��
vostè�defineix��).�

�
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Proteccions�personals:�
� Casc�de�polietilè.�
� Cinturó�de�seguretat.�
� Botes�de�seguretat�amb�sola�aïllant.�
� Guants�de�cuir.�
� Botes�de�goma�o�de�PVC�de�seguretat.�
� Roba�de�feina.�
� Manyoples�de�soldador.�
� Mandil�de�soldador.�
� Polaines�de�soldador.�
� Elm�de�soldador.�
� Pantalla�de�mà�per�a�soldadura.�
� Ulleres�per�a�soldador.�
� Ulleres�de�seguretat�antiprojeccions.�
�
TANCAMENTS�DE�PARAMENTS�VERTICALS�EXTERIORS�VERTICALS�METÀL�LICS�
Anàlisi�de�riscs:�

TANCAMENTS��PARAMENTS�VERTICALS�EXTERIORS�AMB�PANELLS�DE�XAPA�METÀL�LICA�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell�
�Caiguda�d’objectes�a�causa�de�la�seva�manipulació�
�Sobreesforços�
�Cremades�
�Contactes�elèctrics�
�Cops�o�talls�pel�maneig�d’objectes�i�eines�
�Enfonsament�de�la�superfície�de�suport�
�Projecció�de�fragments�o�partícules�
�Atrapaments�amb�els�panells�metàl�lics�

M�
M�
M�
M�
M�
B�
B�
B�
M�
B�

G�
M�
G�
G�
G�
G�
G�
G�
G�
G�

2�
3�
3�
2�
3�
2�
2�
4�
3�
3�

�
Mesures�preventives:�
� L’acopi�de�materials�es�realitzarà�al�voltant�de�la�nau�en�tot�el�seu�perímetre�exterior�just�en�el�lloc�on�es�

muntarà� la� façana,� sent�necessari� tenir�en�compte�un�espai�abans�que�el�camió�arribi�a� l’obra�per�evitar�
interferències�amb�altres�materials.�

� Es�suspendrà�la�col�locació�de�l’aplacat�o�xapat�quan�la�temperatura�descendeixi�per�sota�de�+5ºC.�
� No�s’ha�de�recolzar�cap�element�auxiliar�a�l’aplacat.�
� El� transport� de� les� plaques� es� farà� en� gàbies,� safates� o� dispositius� semblants� dotats� de� laterals� fixos� o�

abatibles.�
� S’haurà�d’acotar�la�part�inferior�on�es�realitza�l’aplacat�i�a�la�part�superior�no�es�realitzarà�un�altre�treball�

simultàniament,�qualsevol�que�sigui�aquest.�
� Els� operaris� per� realitzar� els� treballs� utilitzaran� bastides� tubulars� metàl�liques� sobre� rodes� o� quan� les�

circumstàncies�del�muntatge�ho�exigeixin�de�plataformes�elevadores.�Es�tindrà�molt�en�compte�la�neteja�en�
tot� el� perímetre� de� la� nau� perquè� els� treballadors� puguin� moure� les� bastides� o� plataformes� amb� tota�
seguretat.�

� En� el� cas� d’utilitzar� plataformes� elevadores,� l’operari� encarregat� de� la� manipulació� de� la� plataforma,�
acreditarà�formació�tècnica�al�respecte.�Diàriament�abans�de�l’inici�dels�treballs�es�revisarà� la�plataforma�
per�comprovar�el�seu�correcte�funcionament.�

� Els�operaris�que�treballin�des�de�l’interior�de�la�plataforma�elevadora�portaran�l’arnés�de�seguretat�i�en�el�
cas�de�que�s’hagués�de�treure�el�cos�fora�de�la�plataforma�s’anclaria�en�una�part�fixa�de�l’estructura.�

� Es�paralitzaran�els�treballs�d’elevació�de�carga�en�les�ocasions�on�els�vents�siguin�superior�a�60�Km/h.�
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� Per�dirigir�les�peces�de�gran�tamany,�s’utilitzaran�cables�o�cordes�guia;�d’aquesta�manera�cap�operari�estarà�
al�costat�del�material�durant�el�seu�desplaçament.�

� S’intentarà�evitar�els�treballs�simultanis�en�dos�o�més�nivells�superposats.�
� Els� treballadors� coneixeran�el�pla�habitual�de� treball� i� el� seguiran�estrictament� sense� realitzar� cap�canvi,�

únicament�prèvia�autorització�de�l’encarregat.�
� Tots�els�panells�metàl�lics�col�locats�estaran�correctament�collats�al�final�de�la�jornada.�La�resta�de�panells�

sobrants�es�lligaran�per�evitar�el�seu�desplaçament�a�causa�del�vent.�
� Es�retiraran� les�proteccions�col�lectives�només�quan�s’hagin�acabat�tots�els�treballs�de� la�zona�d’actuació�

sota�el�consentiment�del�cap�d’obra.�
� En� tot� el� radi� d’acció� no� es� permetrà� la� lliure� circulació� del� personal� d’obra� en� previsió� de� caiguda�

d’objectes.�Es�limitarà�la�zona�amb�cintes�de�senyalització.�
� Les� zones� sobre� les� que� existeixi� risc� de� caiguda� d’eines,�materials� o� els� propis� prefabricats,� s’acotaran�

correctament,�prohibint�el�pas�a�través�d’aquesta�zona,�a�tota�persona�aliena�a�l’activitat.�
� Tots�els�operaris�treballaran�amb�la�roba�de�treball�adequada.�
�
Proteccions�individuals:�
� Casc�de�seguretat.�
� Cinturó�portaeines.�
� Ulleres�de�seguretat�contra�projeccions�i�impactes.�
� Guants�de�cuir.�
� Roba�de�treball.�
� Sabates�de�seguretat.�
� Arnés�de�seguretat�Classe�III.�
�
RAM�DE�PALETA�

Anàlisi�de�riscs:�

FÀBRICA�DE�MAÓ�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell�
�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caiguda�d’objectes�per�desplom�
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Trepitjades�sobre�objectes�
�Talls�i�cops�a�les�mans�i�peus�per�utilització�d’objectes�ceràmics�i�eines�manuals.�
�Dermatitis�per�contacte�amb�el�ciment.�
�Cops�contra�objectes�immòbils�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�màquines�
�Cops�amb�objectes�o�eines�
�Projecció�de�fragments�o�partícules�als�ulls�
�Atrapaments�pels�mitjans�d’elevació�i�transport�
�Sobreesforços�
�Contactes�elèctrics�
�Contactes�amb�substàncies�càustiques�o�corrosives�
�Els�derivats�dels�treballs�realitzats�en�ambients�polsegosos�
�O.R.:�manipulació�de�materials�abrasius�
�Malalties�causades�per�agents�químics�
�Malalties�causades�per�agents�físics�
�Els�derivats�de�l’ús�de�mitjans�auxiliars�(cavallets,�escales,�bastides,�etc.)�

M�
M�
B�
B�
M�
M�
M�
A�
M�
M�
M�
B�
B�
M�
B�
M�
A�
M�
M�
M�

M�
G�
G�
L�
L�
L�
L�
L�
G�
L�
L�
G�
G�
G�
G�
L�
L�
G�
G�
G�

5�
3�
2�
1�
2�
2�
2�
3�
3�
2�
2�
2�
2�
3�
2�
2�
3�
3�
3�
3�

�
Mesures�preventives:�
� Els�mitjans�auxiliars�utilitzats�s’ajustaran�a�l’apartat�“Mitjans�auxiliars”�d’aquest�Pla.��
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� Els�forats�existents�a�terra�romandran�protegits,�per�a�la�prevenció�de�caigudes.�
� Les�obertures�romandran�constantment�protegides�amb�les�proteccions�instal�lades�a�la�fase�d’estructura,�

reposant�ne�les�proteccions�deteriorades.�
� Els�forats�d’una�vertical�(baixant,�per�exemple)�seran�destapats�per�a�l’aplomament�corresponent,�conclòs�

el�qual�es�començarà�el�tancament�definitiu�del�forat,�(durant�el�treball�s’adoptaran�mesures�de�protecció�
individual).�

� No�es�desmuntaran� les�xarxes�horitzontals�de�grans� forats� fins�a�estar�acabats�en� tota� la�seva�alçada�els�
ampits�de�tancaments�dels�dos�forjats�que�cada�tros�de�xarxa�protegeix.�

� S’esglaonaran�les�rampes�d’escala�de�forma�provisional.�
� Les� rampes� de� les� escales� estaran� protegides� al� seu� voltant� per� una� barana� sòlida� de� 90� cm.� d’alçada,�

formada�per,�passamans,�llistó�intermedi�i�sòcol�de�15�cm.�
� S’establiran�cables�de�seguretat�amarrats�entre�pilars�o�altre�element�sòlid�estructural,�als�quals�enganxar�

el�mosquetó�del�cinturó�de�seguretat�durant�les�operacions�de�replanteig�i�instal�lació�de�mires.�
� S’instal�laran� a� les� zones� amb� perill� de� caiguda� d’altura,� senyals� de� “perill� de� caiguda� d’altura”� i� de�

“obligatori�d’usar�el�cinturó�de�seguretat”.�
� Totes�les�zones�en�que�s’hagi�de�treballar�estaran�suficientment�il�luminades.�
�
En�els�casos�que�s’hagi�d’utilitzar�enllumenat�portàtil�s’efectuarà�utilitzant�“portalàmpades�estancs�amb�mànec�
aïllant”�i�reixeta�de�protecció�de�la�bombeta,�alimentats�a�24�volts.�

� Les� zones� de� treball� seran� netejades� de� deixalles� (runes� de� totxo)� diàriament,� per� tal� d’evitar� les�
acumulacions�innecessàries.�

� A�les�zones�de�treball�s’hi�accedirà�sempre�de�forma�segura.�
� Es�prohibeixen�els�pons�d’un�sol�tauló.�
� Es�prohibeix�gronxar�les�càrregues�suspeses�per�a�la�seva�introducció�a�les�plantes,�en�prevenció�de�caiguda�

al�buit.�
� El� material� ceràmic� s’hissarà� a� les� plantes� sense� trencar� els� fleixos� o� envoltura� de� PVC� amb� que� les�

subministra�el�fabricant,�per�tal�d’evitar�els�riscos�per�abocada�de�càrrega.�
� El�totxo�solt�s’hissarà�apilat�ordenadament�a�l’interior�de�plataformes�d’hissar�emplintades�o�contenidors�

especials.�
� La� ceràmica� paletitzada� transportada� amb� grua,� es� governarà�mitjançant� caps� amarrats� a� la� base� de� la�

plataforma�d’elevació.�Mai�directament�amb�les�mans,�en�prevenció�de�cop,�atrapaments�o�caigudes�al�buit�
per�pèndol�de�la�càrrega.�

� Les�baranes�de�tancament�perimetral�de�cada�planta�es�desmuntaran�únicament��en�el�tram�necessari�per�
introduir� la� càrrega�de� totxo�en�un�determinat� lloc,� reposant�durant�el� temps�mort�entre� recepcions�de�
càrrega.�

� Es�prohibeix�concentrar�les�càrregues�de�totxos�sobre�trams.�L’aplec�de�palets�es�realitzarà�proper�a�cada�
pilar�per�tal�d’evitar�les�sobrecàrregues�de�l’estructura�en�els�llocs�de�menor�resistència.�

� Les�deixalles�i�runa�s’evacuaran�diàriament�per�trompes�d’abocada�muntades�a�tal�efecte,�per�tal�d’evitar�el�
risc�de�trepitjades�sobre�materials.�

� Les� deixalles� i� runa� s’empilaran� en� llocs� propers� a� un� pilar� determinat,� es� palejaran� a� una� plataforma�
d’elevació�emplintada�evitant�colmar�la�seva�capacitat�i�s’evacuaran�mitjançant�grua.�

� Es�prohibeix�llençar�runa�directament�per�les�obertures�de�façana,�forats�o�patis.�
� Es�prohibeix�construir�parets�testeres�de�gran�superfície�sota�règim�de�vents�forts.�
� Es�prohibeix�treballar�junt�als�paraments�recent�aixecats�abans�de�transcorregudes�48�hores,�si�existeix�un�

règim�de�vent�fort�incidint�sobre�ells,�poden�enderrocar�se�sobre�el�personal.�
� Es�prohibeix�l’ús�de�cavallets�en�balcons,�terrasses�i�vores�de�forjat�si�abans�no�s’ha�prosseguit�a�instal�lar�hi�

la�xarxa�de�seguretat�en�prevenció�del�risc�de�caiguda�des�d’alçada.�
� Es�prohibeix� l’ús�de�cavallets�en�balcons,�terrasses� i�vores�de�forjats�si�abans�no�s’ha�procedit�a� instal�lar�

una� protecció� sòlida� contra� possibles� caigudes� al� buit� formada� per� peus� drets� i� travessers� sòlids�
horitzontals.�

� Es�prohibeix�saltar�dels�forjats,�ampits�de�tancament,�a�les�bastides�penjades�o�viceversa.�
� S’utilitzaran�plataformes�de�descàrrega�segons�la�documentació�gràfica.�
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� La�construcció�des�de�planta�baixa�en�directriu�ascendent�de�la�façana�si�es�realitzés�des�de�l’interior�de�la�
planta,�es�procediria�segons�el�següent�mètode�preventiu,�entre�altres.�

� Sota�l’acció�de�vents�forts,�no�es�pujaran�parets,�per�evitar�que�caiguin�sobre�el�personal.�
�
1a.�Es�descendiran�les�xarxes�a�nivell�de�planta�1a.�per�tal�d’efectuar�l’amarrament�inferior�a�nivell�de�carrer,�
subjectant�la�corda�d’amarrament�inferior�mitjançant�sogues�tirants�als�pilars�de�la�planta�de�carrer.�

2a.�S’edificaran,�així�protegides,�la�planta�baixa�i�1a.�

3a.�S’elevaran�les�xarxes�a�nivell�de�planta�3a.�L’amarrament�inferior�s’efectuarà�subjectant�la�corda�mitjançant�
sogues�introduïdes�pels�forats�de�finestres�i�lligades�als�pilars�interiors.�

4a.�S’elevaran�així�protegides�la�planta�2a.�i�3a.�
5a.�Es�repetirà�el�procés�complet�fins�a�tancar�la�façana.�
Protectors�personals:�
� Casc�de�polietilè.�
� Guants�de�PVC�o�de�goma.�
� Guants�de�cuir.�
� Botes�de�seguretat.�
� Cinturó�de�seguretat.�
� Botes�de�goma�amb�puntera�reformada.�
� Roba�de�feina.�
� Vestits�per�a�temps�plujós.�
�
SERRALLERIA�
Anàlisi�de�riscs:�

MANYERIA�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Cops�i�contactes�amb�elements�mòbils�de�la�màquina��
�Cops�per�objectes�o�eines�
�Projecció�de�fragments�o�partícules�
�Atrapament�per�o�entre�objectes�
�Sobreesforços�
�Contactes�elèctrics�
�Incendis�
�Malalties�causades�per�agents�químics�

L�
M�
M�
M�
M�
B�
M�
B�
B�
M�

G�
L�
G�
L�
G�
G�
G�
G�
M�
G�

4�
2�
3�
2�
3�
2�
3�
2�
3�
3�

�
Mesures�preventives:�
� Per� al� recull� de� perfils� metàl�lics,� s’habilitaran� espais� determinats� que� hauran� de� complir� les� normes�

bàsiques�per�evitar�la�bolcada�de�material.�
� La�superfície�de�la�zona�de�recull�serà�el�més�horitzontal�possible.�
� Els�materials�no�descansaran�directament�sobre�la�superfície�del�terreny,�es�col�locaran�dorments.�
� Queda�prohibit�romandre�dins�el�radi�d’acció�de�les�càrregues�suspeses.�
�
Proteccions�personals:�
� Ulleres�amb�muntura�de�material�plàstic�dotades�de�protectors�laterals�ventilats.�
� Pantalla� opaca� proveïda� d’un� visor� on� es� col�loquen� vidres� “ictínis”per� soldar,� dotada� d’un� mànec� per�

subjectar�la�amb�la�mà.�
� Màscara�activa�per�a�pols.�
� Casc�de�seguretat�de�polietilè,�dotat�d’arnès�graduable�contra�cops.�
� Guants�de�loneta�i�cuir.�
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� Guants�de�làtex�per�a�treballs�humits.�
� Guants�de�serratge�per�a�soldador.�
� Calçat�de�seguretat,�dotat�de�plantilla�i�puntera�d’acer.�
� Roba�de�treball�de�caràcter�general,�composta�per�unitat�de�granota�o�bus�de�treball.�
� Roba�per�a� soldadors�composta�per:�Manil�de�cuir,�per�a�cubrició�des�del�pit� fins�als�genolls,�maneguins�

protectors�dels�avantbraços,�polaines�per�a�l’empenya�del�peu,�turmell�i�davant�cama.�
� Cremes�protectores�específiques.�
� Faixa�per�a�esforços�dors�lumbars.�
�
PINTURA�I�ENVERNISSAT�
Anàlisi�de�riscs:�

PINTURA�I�ENVERNISSAT�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell.�
�Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell.�
�Caigudes�al�buit�(pintura�de�façanes�i�similars).�
�Cops�per�objectes.�
�Contactes�amb�l’energia�elèctrica.�
�Cossos�estranys�als�ulls�(gotes�de�pintura,�motes�de�pigments).�
�Intoxicacions�per�treballs�en�atmosferes�nocives.�
�Sobreesforços�
�Els�derivats�de�la�ruptura�de�les�mànegues�de�compressors�(flagel�lació)�
�Contacte�amb�substàncies�corrosives�(corrosions�i�dermatitis).�
�Fatiga�muscular.�
�Soroll�
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M�
M�
B�
M�
M�
B�
B�
B�
B�
M�
M�

L�
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L�
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L�
L�
L�
L�
L�
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3�
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1�
1�
1�
2�
2�

�
Mesures�preventives:�
� Es� farà� el� màxim� per� evitar� el� contacte� directe� de� pintures� amb� la� pell,� per� la� qual� cosa� es� dotarà� els�

treballadors�que�realitzin�l’emprimació,�de�peces�de�treball�adequades,�que�els�protegeixin�d’esquitxades�i�
permetin�la�seva�mobilitat�(casc�de�seguretat,�pantalla�facial�antiesquitxades,�granota�de�treball,�guants�de�
neoprè,�botes�de�seguretat�i�en�els�casos�que�es�necessiti,�cinturó�de�seguretat.�

� Els�mitjans�auxiliars�utilitzats�s’ajustaran�a�l’apartat�“Mitjans�Auxiliars”�d’aquest�Pla.��
� Les�pintures,�els�vernissos,�els�dissolvents,�etc.,�s’emmagatzemaran�als�llocs�assenyalats�prèviament�amb�el�

títol�de�“Magatzem�de�pintures”,�mantenint�se�sempre�la�ventilació�per�“tirada�d’aire”,�per�tal�d’evitar�els�
riscs�d’incendis�i�intoxicacions.�

� S’instal�larà�un�extintor�de�pols�química�seca�al�costat�de�la�porta�d’accés�al�magatzem�de�pintures.�
� Sobre� la� fulla� de� la� porta� d’accés� al� magatzem� de� pintures,� vernissos,� dissolvents,� etc.,� s’instal�larà� un�

senyal�de�“perill�d’incendis”�i�un�altre�de�“prohibit�fumar”.�
� Els� pots� industrials� de� pintures� i� dissolvents� s’apilaran� sobre� taulons� de� repartiment� de� càrregues� en�

evitació�de�sobrecàrregues.�innecessàries�i�excessives.�
� Es� prohibeix� emmagatzemar� pintures� susceptibles� d’emanar� vapors� inflamables� amb� els� recipients� mal�

tapats,�per�tal�d’evitar�accidents�per�la�formació�d’atmosferes�tòxiques�o�explosives.�
� Els�emmagatzemaments�de�recipients�amb�pintura�que�contingui�nitrocel�lulosa,�es�realitzaran�de�tal�forma�

que�pugui�realitzar�se�el�volteig�periòdic�dels�recipients,�per�tal�d’evitar�el�risc�d’inflamació.�
� S’evitarà� la� formació� d’atmosferes� nocives� mantenint�se� sempre� ventilat� el� local� que� s’estigui� pintant�

portes�obertes�o�finestres.�
� S’estendran�cables�de�seguretat�amarrats�als�punts� forts�segons�plànols,�dels�quals�amarrar�el� fiador�del�

cinturó�de�seguretat�en�les�situacions�de�risc�de�caiguda�des�d’alçada.�
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� Les�bastides�per�a�pintar�tindran�una�superfície�de�treball�d’una�amplada�mínima�de�60�cm.�(tres�taulons�
travats),�per�tal�d’evitar�els�accidents�per�treballs�sobre�superfícies�estretes.�

� Es�prohibeix�la�formació�de�bastides�a�base�de�bidons,�piles�de�materials,�caixes�i�similars,�per�tal�d’evitar�
els�accidents�per�treballs�sobre�superfícies�insegures.�

� Es�prohibeix�la�formació�de�bastides�d’un�sol�tauló�recolzat�en�els�graons�de�dues�escales�de�mà,�tant�les�de�
recolzament�lliure�com�les�de�tisora,�per�tal�d’evitar�el�risc�de�caiguda�a�diferent�nivell.�

� Es�prohibeix� la�utilització�en�aquesta�obra,�de� les�escales�de�mà�als�voladius,� terrasses,� tribunes,�viseres,�
sense�haver�comprovat�prèviament�els�mitjans�de�protecció�col�lectiva,�per�tal�d’evitar�els�risc�per�caigudes�
al�buit.�

� Les�zones�de�treball�tindran�una�il�luminació�mínima�de�100�lux�mesurats�a�una�alçada�aproximada�de�2�m.��
� En�els� casos�que�s’hagin�d’utilitzar�portalàmpades�portàtils� s’efectuarà�utilitzant�“portalàmpades�estancs�

amb�mànec�aïllant”�i�reixeta�de�protecció�de�la�bombeta,�alimentats�a�24�voltis.�
� Es�prohibeix�el�connexionat�de�cables�elèctrics�als�quadres�d’alimentació�sense�la�utilització�de�les�clavilles�

mascle�femella.�
� Les�operacions�de�fregat�amb�paper�de�vidre,�després�de�plastificats�o�imprimats,�mitjançant�màquina�de�

fregar�elèctrica�de�mà,�s’executaran�sempre�sota�ventilació�per�“corrent�d’aire”,�per�tal�d’evitar�el�risc�de�
respirar�pols�amb�suspensió.�

� L’abocada�de�pigments�en�el�suport,�aquós�o�dissolvent�es�realitzarà�des�de�la�menor�alçada�possible,�en�
evitació�d’esquitxades�i�formació�d’atmosferes�polsegoses.�

� Es�prohibeix�fumar�o�menjar�en�les�estances�on�s’estigui�pintant�amb�pintures�que�continguin�dissolvents�
orgànics�o�pigments�tòxics.�

� S’advertirà�al�personal�encarregat�de�manejar,�dissolvents�orgànics�o�pigments�tòxics�de�la�necessitat�d’una�
profunda�higiene�personal,�mans�i�cara,�abans�de�realitzar�qualsevol�tipus�d’ingestió.�

� Es� prohibeix� de� realitzar� treballs� de� soldadura� i� oxitall� en� llocs� pròxims� als� talls� on� s’utilitzin� pintures�
inflamables,�per�tal�d’evitar�el�risc�d’explosió�o�d’incendi.�

� Es� prohibeix� realitzar� “proves� de� funcionament”� de� les� instal�lacions;� (canonades� de� pressió,� equips�
motobombes,�calderes,�conductes,�etc.)�durant�els� treballs�de�pintura�de�senyalització�o�de�protecció�de�
conductes,�canonades�de�pressió,�equips�motobombes,�etc.�

� El�magatzem�de�pintures�disposarà�de�ventilació.�
�
Proteccions�personals:�
� Casc�de�polietilè�(per�a�desplaçaments�per�l’obra).�
� Careta�amb�filtre�mecànic�específic�recanviable.�
� Careta�amb�filtre�químic�específic�recanviable�(per�a�atmosferes�tòxiques�i�dissolvents�orgànics).�
� Guants�de�PVC�llargs�(per�a�remoure�pintura�a�braç).�
� Ulleres�de�seguretat.�
� Calçat�antilliscant.�
� Barret�protector�contra�pintura�pel�cabell.�
� Roba�de�feina.�
� Altres.�
�
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PAVIMENTS�

PAVIMENTS�AMORFS�(SAULÓ)�
Anàlisi�de�riscs:�

PAVIMENTS�AMORFS�(SAULÓ)�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�
�Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell�
�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Caiguda�d’objectes�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�maquines�
�Talls�pel�maneig�d’elements�amb�arestes�tallants�
�Projecció�de�fragments�o�partícules�
�Atrapaments�per�o�entre�objectes�
�Sobreesforços�
�Contactes�elèctrics�
�Inhalació�o�ingestió�de�substàncies�nocives�
�Contactes�amb�substàncies�càustiques�o�corrosives�
�Explosions�
�Incendis�
�Afeccions�reumàtiques�per�humitats�als�genolls�
�Dermatitis�per�contacte�amb�el�ciment�
�Pols.�
�O.R.:�manipulació�de�materials�abrasius�
�Malalties�causades�per�agents�químics�
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Mesures�preventives:�
� Els�mitjans�auxiliars�utilitzats�s’ajustaran�a�l’apartat�“Mitjans�Auxiliars”�d’aquest�Pla.�
� Les�zones�de�treball�tindran�una�il�luminació�mínima�de�100�lux�mesurats�a�una�alçada�aproximada�de�1,5�

m.�sobre�el�paviment.�
� El�tall�de�les�peces�de�paviment�s’executarà�en�via�humida,�per�evitar�les�lesions�per�treballar�en�atmosferes�

polsegoses.�
� En�els� casos�que�s’hagin�d’utilitzar�portalàmpades�portàtils� s’efectuarà�utilitzant�“portalàmpades�estancs�

amb�mànec�aïllant”�i�reixeta�de�protecció�de�la�bombeta,�alimentats�a�24�voltis.�
� Es�prohibeix�el�connexionat�de�cables�elèctrics�als�quadres�d’alimentació�sense�la�utilització�de�les�clavilles�

mascle�femella.�
� Les�peces�del�paviment�s’hissaran�a�les�plantes�sobre�plataformes�emplintades,�correctament�emplintades�

dins�de�les�caixes�de�subministrament�que�no�es�trencaran�fins�que�no�s’hagi�d’utilitzar�el�seu�contingut.�El�
conjunt�empilat,�es�fleixarà�o�lligarà�a�la�plataforma�d’hissat�o�transport,�per�tal�d’evitar�els�accidents�per�
vessament�de�càrrega.�

� Les�peces�de�paviment�soltes,�rajoles�de�formigó,�gra�rentat,�panot�hidràulic,�terratzos�i�similars,�s’hissaran�
perfectament�emplintades�a�l’interior�de�gàbies�de�transport�per�tal�d’evitar�accidents�per�relliscada�de�la�
càrrega.�

� Als� llocs� de� trànsit� de� persones,� s’acotaran� amb� corda� de� banderoles� les� superfícies� recentment�
enrajolades,�per�evitar�accidents�per�caigudes.�

� Les�capses�o�paquets�de�paviment�s’apilaran�a�les�plantes�linealment�i�repartits�junt�als�talls,�on�es�vagin�a�
instal�lar,�el�més�lluny�possible�de�les�obertures�per�tal�d’evitar�sobrecàrregues�innecessàries.�

� Les�capses�o�paquets�de�paviment,�mai�es�disposaran�de�forma�que�obstaculitzin�els� llocs�de�pas,�per�tal�
d’evitar�els�accidents�per�ensopegada.�

� Quan� estigui� en� fase� de� pavimentació� un� lloc� de� pas� i� comunicació� intern� d’obra,� es� tancarà� l’accés�
indicant�ne�itineraris�alternatius�mitjançant�senyals�de�direcció�obligatòria.�
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� Els�llocs�en�fase�de�poliment�es�senyalitzaran�mitjançant�rètols�de�“perill,�paviment�lliscant”.�
� Les� polidores� i� abrillantadores� a� utilitzar,� tindran� el�manillar� de�maneig� revestit� de�material� aïllant� a� la�

electricitat.�
� Les� polidores� i� abrillantadores� estaran� dotades� d’argolla� de� protecció� antiatrapaments� o� abrasions,� per�

contacte�amb�els�raspalls,�pedres�i�papers�de�vidre.�
� Les� operacions� de�manteniment� i� substitució� o� canvi� de� raspalls,� pedres� o� papers� de� vidre,� s’efectuarà�

sempre�amb�la�màquina�“desendollada�de�la�xarxa�elèctrica”�per�tal�d’evitar�els�accidents�per�risc�elèctric.�
� Els�llots,�producte�dels�polits,�seran�apartats�sempre�cap�a�zones�de�no�pas�i�eliminats�immediatament�de�la�

planta.�
� Es� penjaran� cables� de� seguretat� ancorats� a� punts� forts� de� l’estructura,� dels� quals� amarrar� el� fiador� del�

cinturó�de�seguretat�per�a�realitzar�els�treballs�d’instal�lació�del�graonat�definitiu�de�les�escales,�tribunes�i�
similars�sense�instal�lació�de�la�barana�definitiva.�

� Els�forats�de�les�escales�estran�protegits�per�xarxes�verticals�abans�de�l’inici�dels�treballs.�
�

Proteccions�personals:�
� Casc�de�polietilè�(obligatori�per�als�desplaçaments�per�l’Obra�i�en�aquells�llocs�on�existeixi�risc�de�caiguda�

d’objectes).�
� Botes�de�seguretat.�
� Botes�de�goma�amb�puntera�reformada.�
� Genolleres�impermeables�encoixinades.�
� Mandrí�impermeable.�
� Guants�de�cuir.�
� Guants�de�goma�o�PVC�
� Polaines�impermeables.�
� Cinturó�faixa�elàstica�de�protecció�de�la�cintura.�
� Cinturó�portaeines.�
� Cinturó�de�seguretat.�
� Roba�de�feina.�
�
A�més�per�al�tall�de�peces�amb�serra�circular�en�via�seca:�
� Ulleres�de�seguretat�antiprojeccions.�
� Careta�antipols�amb�filtre�mecànic�recanviable�específic�per�al�material�de�tallat.�
� Altres.�
�
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PAVIMENTS�DE�FORMIGÓ�FRATESSAT�

Anàlisi�de�riscs:�

PAVIMENTS�DE�FORMIGÓ�FRATESSAT�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�
�Caiguda�a�mateix�nivell�
�Caiguda�d’objectes�per�desplom��
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Cops�contra�objectes�immòbils�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�màquines� (Risc�causat�pel�moviment�d’elements�mòbils�
de�maquinària�de�formigat)�
�Sobreesforços�
�Exposicions�a�temperatures�extremes�
�Contactes�tèrmics�
�Contactes�amb�substàncies�càustiques�i/o�corrosives�(Risc�causat�pel�contacte�de�la�pell�
amb�el�formigó)�
�Incendis�(Risc�causat�per�l’emanació�de�gasos�provinents�de�la�massa�d’asfalt�calent,�que�
poden�aconseguir�el�punt�d’autoignició)�
�Atropellaments,�cops�i�topades�contra�vehicles�
�Accidents�de�trànsit�
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Mesures�preventives�
� S’ha�d’establir� la�senyalització�de�seguretat�viària�a� la�sortida�de�camions�mitjançant�els�senyals�de�perill�

indefinit�amb�el�rètol�indicatiu�de�sortida�de�camions.�
� En�l’entrada�a�l’obra�s’establirà�un�torn�d’un�operari�(senyalitzador)�per�guiar�l’entrada�i�sortida�de�camions�

a�l’obra,�i�espacialment�als�casos�necessaris�de�tall�del�trànsit�viari.�Aquest�operari�haurà�d’estar�dotat�de�
les�senyals�manuals�de�“stop”�i�de�“direcció�obligatòria”.�

� Durant� l’estès� d’àrids� per� les� subbases� i� bases�mitjançant� camions,� s’haurà� de� tenir� la� precaució� en� les�
maniobres�marxa�enrere,�seran�auxiliades�mitjançant�un�senyalitzador.�

� En�cas�d’estès�i�anivellació�dels�àrids�mitjançant�motonivelladora,�s’haurà�de�tenir�la�precaució�que�aquesta�
disposi� de� llums� i� senyals� sonores� intermitents� i� clàxon,� per� a� senyalitzar� la� marxa� enrere,� per� evitar�
atropellaments�de�personal�auxiliar.�

� Durant� la� maniobra� d’abocament� de� formigó� amb� la� canaleta� s’ha� d’evitar� el� moviment� incontrolat�
d’aquesta,�per�aquest�motiu,�serà�guiada�per�un�operari.�

� Utilitzaran��les�màquines�d’allissar�els�operaris�amb�els�coneixements�necessàris.�
Proteccions�personals:�
� Cascos�de�seguretat�homologats.�
� Ulleres�de�protección.�
� Botes�de�seguretat.�
� Botes�de�goma�de�seguretat.�
� Botes�de�seguretat�de�sola�alta�(preferiblement�de�fusta).�
� Granota�de�treball.�
� Granota�de�treball�cenyit�i�tancat.�
� Cinturó�antivibratori.�
� Guant�de�goma�(neoprè).�
�
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INSTAL�LACIONS�ELECTRICITAT�

Anàlisi�de�riscs:�

INSTAL�LACIONS�ELECTRICITAT�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada��
�Caiguda�i�col�lapse�de�bastides�
�Talls�al�utilitzar�les�serres�i�maquinaria�manual�
�Torçaments�i�traumatismes�similars��
�Contactes�elèctrics�directes�
�Contactes�elèctrics�indirectes�
�Mal�funcionament�dels�mecanismes�i�sistemes�de�protecció�
�Mal�comportament�de�les�preses�de�terra�
�Cremades�per�encenedors�
�Cremades,�incendis�i�electrocutacions�per�connexionats�directes�sense�elements�mascle�
femella�
�Explosió�dels�bufadors,�botelles�de�gas,�etc�
�Els�propis�de�la�soldadura�autògena�
�Dermatitis�per�contacte�amb�fibres�de�vidre�(climatització)�
�Caigudes�pels�buits�de�muntacàrregues�
�Cops�talls�i�esgarrinxades,�produïdes�per�màquines,�estris�de�treball,�etc�
�Ambient�pulvorigen�
�Contaminació�acústica��
�Lumbàlgia�per�sobreesforços,�lesions�a�mans�i�peus,�cossos�estranys�als�ulls.�
�Derivats�de�treballs�en�atmosferes�nocives�(pintura,�vernís�,�etc.)�
�Els�riscs�a�tercers�derivats�de�la�intromissió�descontrolada�de�persones�a�l’obra�durant�les�
hores�dedicades�tant�a�producció�com�a�descans�
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Mesures�preventives:�
� El�muntatge�d’aparells�elèctrics�serà�instal�lat�per�personal�especialitzat.�
� Per�evitar�risc�de�caiguda�al�mateix�nivell,�s’haurà�de�mantenir�el�tall�net�i�endreçat.�
� Per�evitar�el�risc�de�caiguda�a�diferent�nivell,�es�respectaran�les�baranes�de�seguretat� ja� instal�lades�a� les�

activitats�anteriors.�
� Els�aplecs�de�material�es�realitzaran�al� lloc�predeterminat�per�aquest�ús,� i�en�tot�moment�es�mantindran�

nets�els�passos�interiors�i�exteriors�de�l’obra.�
� Les�zones�estaran�ben�il�luminades�amb�la�utilització�de�mitjans�i�accessoris�elèctrics�homologats.�
� Les�zones�de�treball�es�netejaran�diàriament.��
� No�s’utilitzaran�bastides�de�cavallet�al�llindar�de�forjats,�si�abans�no�s’ha�procedit�a�la�instal�lació�de�xarxes�

de�seguretat.�
� Abans� d’utilitzar� la� maquinària� es� comprovarà� que� es� troba� en� perfectes� condicions� i� amb� tots� els�

mecanismes�de�protecció�i�seguretat�instal�lats�i�en�bon�estat.�
� Les�zones�de�treball�tindran�una�il�luminació�mínima�de�100�lux�a�una�alçada�aproximada�de�2m.��
� Es� prohibeix� el� connexionat� de� cables� elèctrics� a� quadres� d’alimentació� sense� la� utilització� de� clavilles�

mascle���femella.�
� Es�prohibeix�l’anul�lació�de�la�presa�de�terra�de�les�màquines.�
� Es�prohibeix�la�utilització�de�bidons,�caixa�de�materials,�etc.�com�cavallets�de�bastida.�
� És�obligatori�tenir�el�casc�al�lloc�de�treball�per�la�utilització�en�qualsevol�desplaçament�per�l’obra.�
� Les�escales�de�ma�a�utilitzar�seran�del�tipus�de�tisora�dotades�de�sabates�antilliscants�i�cadena�limitadora�

d’obertura.�
� Les�proves�de�funcionament�de� la�xarxa�elèctrica�seran�anunciades�a�tot�el�personal�d’obra�abans�de�ser�

iniciades.�
� Es�prohibeix�utilitzar�els�fleixos�dels�paquets�com�a�cordes�per�a�càrrega.�
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� Es� reposaran� les� proteccions� dels� forats� de� forjats� un� cop� realitzat� l’aplomat� dels� conductes� verticals,�
evitant�així�el�risc�de�caiguda.�

� El�lloc�destinat�a�emmagatzemat�bombones�de�butà�per�bufadors�i�similars�estarà�permanentment�ventilat�
i�tindrà�un�extintor�a�la�porta.�

� Es�prohibeix�treballar�o�restar�en�llocs�de�trànsit�de�grans�peces�suspeses�.�S’instal�laran�senyals�de�“Perill�
pas�de�càrregues�suspeses”�sota�els�indrets�destinats�a�aquest�us.�

� Les�canonades�pesades�seran�transportada�per�un�mínim�de�dos�homes.�
� Per� evitar� la� connexió� accidental� a� la� xarxa� de� la� instal�lació� elèctrica� de� l’edifici,� l’últim� cablejat� que�

s’executarà� serà� el� que� vagi� del� quadre� general� al� de� la� companyia� subministradora,� guardant� a� un� lloc�
segur�els�mecanismes�necessaris�per�a�la�connexió,�que�seran�els�últims�a�instal�lar�se.�

� Les�proves�de�funcionament�de�la�instal�lació�elèctrica,�seran�anunciades�a�tot�el�personal�abans�d’iniciar�
se,�per�evitar�accidents.�

� Abans�de�fer�entrar�a�càrrega�la�instal�lació�elèctrica,�s’haurà�de�fer�una�revisió�a�fons�de�les�connexions�de�
mecanismes,�proteccions�i�empalmaments�dels�quadres�elèctrics,�d’acord�amb�el�Reglament�Electrònic�de�
Baixa�Tensió.�

� Es�prohibeix�fer�massa�(connectar�la�pinça),�a�part�de�les�instal�lacions,�per�evitar�contactes�elèctrics.�
� No�es� deixaran� conductes� de� coure�o� elements� que�el� continguin� junt� amb� l’acetilè,� ja� que�es� produeix�

“Acetilur�de�coure2”�que�és�un�compost�explosiu.�
� Els� treballs� a� ubicar� a� alçades� considerables� s’instal�laran� sobre� bastides� tubulars� amb� plataformes� de�

treball�de�60�cm.�d’amplada,� rodejats�de�baranes�de�90�cm.� formades�per�un�passamà,� llisto� intermedi� i�
marxapeu.�

INSTAL�LACIÓ�ELÈCTRICA�PROVISIONAL�D’OBRA��
�
� La� secció�del� cablejat� serà� sempre� l’adequada�per� la� càrrega�elèctrica�que�ha�de�suportar,�en� funció�del�

càlcul�realitzat�per�les�màquines�i�il�luminació�prevista.�
� Els�fils�tindran�una�funda�protectora�aïllant�sense�defectes�apreciables.�
� La� distribució� general� des� de� el� quadre� d’obra� fins� als� subquadres� s’efectuarà� amb� cable� antihumitat�

segons�el�R.E.T.B.T.�
� L’estesa�de�cables�i�mànegues�s’efectuarà�a�una�alçada�mínima�de�2m�en�llocs�de�vianants�i�5�m�en�els�de�

vehicles,�mesurats�des�de�el�nivell�de�paviment.�
� Els� empalmaments� entre�mànegues� sempre� estaran�elevats,� quedant�prohibit�mantenir�los� al� terra,� i� es�

realitzaran�amb�connexions�estanques�normalitzades.�
� El�recorregut�del�subministre�provisional�elèctric�no�coincidirà�amb�el�de�la�xarxa�provisional�d’aigua.�
� Les�mànegues�d’allargament�provisional�des�de�els�quadres�s’empalmaran�amb�connexions�normalitzades�

estanques�antihumitat�o�fundes�normalitzades�termoretràctils.�
� Els�subquadres� i�quadres�seran� tipus� intempèrie�metàl�lics�o�de�PVC,�segons�norma�UNE�20324.�a�més�a�

més,�tot�i�ésser�d’intempèrie�estaran�protegits�amb�una�visera�de�la�pluja.�
Així�mateix,�si�són�metàl�lics�estaran�connectats�a�terra.�

� Les�maniobres� a� executar� en� el� quadre� elèctric� general� s’efectuaran� amb� una� banqueta� de�maniobra� o�
estora��aïllant,�calculats�per�realitzar�la�maniobra�amb�seguretat.�

� Els�quadres�elèctrics�tindran�preses�de�corrent�per�connexions�normalitzades�blindades�per�intempèrie.�
� Cada�presa�de�corrent�subministrarà�energia�elèctrica�a�un�sol�aparell,�màquina�eina.�
� La�tensió�sempre�estarà�a�l’endoll�femella,�mai�al�mascle,�per�evitar�contactes�directes.�
� La�instal�lació�tindrà�tots�aquells�interruptors�automàtics�que�el�càlcul�requereixi.�
� Totes�les�línies�i�les�màquines�elèctriques�estaran�protegides�per�un�disjuntor�diferencial.�
� Les�parts�metàl�liques�de�l’equip�elèctric�estaran�dotades�de�posta�a�terra.�
� la� il�luminació�dels�talls�serà�sempre�l’adequada�per�realitzar�els�treballs�de�seguretat,�i�a�ser�possible,�de�

forma�creuada�per�evitar�ombres.�
� El�personal�encarregat�del�manteniment�serà�electricista�acreditat,�en�possessió�del�carnet�d’instal�lador.�
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� Es�prohibeixen� reparacions�o� revisions� sota� tensió.�Abans�de� començar� la� reparació�es�desconnectarà� la�
màquina�de� la�xarxa�elèctrica,� instal�lant�en�el� lloc�de�connexió�un�cartell�visible�“No�connectar,�operaris�
treballant�a�la�xarxa”.�

�
CARACTERÍSTIQUES�DEL�GRUP�ELECTROGEN�
�
� El�neutre�del�grup�electrogen�estarà�connectat�al�terra,�segons�REBT.�
� El� grup� electrogen� estarà� dissenyat� de� tal� forma� que� les� persones� no� quedin� exposades� a� perills� en� el�

muntatge,�utilització�i�manteniment.�
� Les�diferents�parts�del�grup,�així�com�els�seus�elements�constitutius�han�de�poder�resistir,�a� la�llarga,�els�

esforços�als�quals�hauran�de�ser�sotmesos,�així�com�qualsevol�altra�influència�externa�o�interna�que�pugui�
presentar�se�en�condicions�normals�d’utilització.�

� Quan� existeixin� parts� del� grup� electrogen� la� pèrdua� de� subjecció� de� les� quals� pugui� originar� perills,�
disposen� de� complements� addicionals� per� evitar� que� les� esmentades� parts� puguin� incidir� sobre� les�
persones�i/o�les�coses�susceptibles�de�pèrdua�patrimonial�per�l’empresa.�

� En�les�parts�accessibles�del�grup�no�poden�existir�arestes�agudes�o�tallants�que�puguin�produir�ferides.�
� Les�superfícies�del�grup�que�puguin�ocasionar�danys�a�les�persones�per�contacte�directe�amb�elles,�degut�a�

la�seva�elevada�temperatura,�hauran�d’estar�adequadament�protegides�mitjançant�aïllaments� i�pantalles�
tèrmiques�eficaces.�

� S’ha�de�dur�a�terme�les�mesures�necessàries�per�evitar�incendis�o�explosions,�per�mitjà�de�catalitzadors,�
superfícies� antiespurnes,� aïllaments� de� circuits,� vàlvules� antiretorn� o� dispositius� antideflagrants� de�
provada�eficàcia�

� Es� disposarà� dels� aïllaments,� postes� a� terra,� connexions,� proteccions,� resguards,� enclavaments� i�
senyalitzacions,�que�previnguin�de�l’exposició�a�riscs�de�contacte�elèctric�per�presència�de�tensió�en�zones�
accessibles�a�persones�o�materials�conductors�i/o�combustibles.�

� El�grup�electrogen�en�el�que�durant�el�seu�funcionament�normal�es�produeixin�emissions�de�pols,�gasos�o�
vapors�que�puguin�ser�perjudicials�per� la�salut�de� les�persones�o�patrimoni�de� l’empresa,�hauran�d’anar�
previstos�de�sistemes�eficaços�de�captació�dels�esmentats�contaminants�acoblats�a�sistemes�d’evacuació�
dels�mateixos.�

� El� seu� disseny,� construcció,� muntatge,� protecció� i� manteniment,� assegura� l’amortiguació� dels� sorolls� i�
vibracions�produïdes�a�nivells�inferiors�als�límits�establerts�per�la�normativa�vigent�en�cada�moment,�així�
com� els� nocius� per� les� persones� circumdants.� En� particular,� s’utilitzarà� un� grup� dels� anomenats�
silenciosos.�

� La� posada� en� marxa� de� la� màquina� només� serà� possible� quan� estiguin� garantides� les� condicions� de�
seguretat�per�les�persones�i/o�les�coses�amb�conseqüències�de�pèrdua�patrimonial�per�l’empresa�així�com�
per�el�propi�equip�o�màquina.�

� La� posada� en� marxa� del� grup,� si� pot� implicar� perill,� només� serà� possible� per� una� acció� voluntària� de�
l’operador� sobre� els� adequats� òrgans� de� marxa.� Si� es� tracta� de� màquines� o� equips� de� funcionament�
automàtic,� hauran� de� disposar� d’embrague� o� enclavament� eficaç� que� garanteixin� la� suficiència� dels�
elements�de�seguretat�i/o�protecció.�

� Els�òrgans�de�posada�en�marxa�han�de�ser�fàcilment�accessibles�per�els�treballadors,�han�d’estar�situats�
lluny�de�les�zones�de�perill,�i�protegits�de�forma�que�s’evitin�accionaments�involuntaris.�

� Si�el�grup�electrogen�s’atura,�encara�que�sigui�de�forma�momentània,�per�un�fallo�en�la�seva�alimentació�
d’energia,� i� la� seva� posada� en� marxa� inesperada� pot� suposar� perill,� no� podrà� posar�se� en� marxa�
automàticament�al�ser�restablerta�l’alimentació�d’energia.�

� Si�la�parada�del�grup�es�produeix�per�l’actuació�d’un�sistema�de�protecció,�la�nova�posada�en�marxa�només�
serà� possible� després� de� restablir� les� condicions� de� seguretat� i� previ� condicionament� de� l’òrgan� que�
ordena�la�posada�en�marxa.�

� En�tot�grup�electrogen�ha�d’existir�un�dispositiu�manual�que�permeti�al�final�de�la�seva�utilització�la�seva�
posada� en� condicions� de� la�major� seguretat� (grup� parat).� Aquest� dispositiu� ha� d’assegurar� en� una� sola�
maniobra� la� interrupció� de� totes� les� funcions� del� grup,� excepte� que� l’anul�lació� d’alguna� d’elles� pugui�
donar�lloc�a�perill�per�les�persones�i/o�coses.�

� Tot� grup� electrogen� que� pugui� necessitar� ser� parat� el� més� ràpidament� possible,� amb� el� fi� d’evitar� o�
minimitzar�els�possibles�danys,�haurà�d’estar�dotat�d’un�sistema�de�parada�d’emergència.�
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� El� grup� electrogen� haurà� d’estar� dissenyat� per� a� que� les� operacions� de� manteniment� preventiu� i/o�
correctiu�es�puguin�efectuar�sense�perill�per�al�personal,�en�lo�possible�des�de�llocs�fàcilment�accessibles,�i�
sense�necessitat�d’eliminar�els�sistemes�de�protecció.�

� Aquestes�actuacions�es�faran�sempre�amb�el�grup�sense�funcionament.�

Proteccions�personals:�
� Casc�homologat.��
� Botes�de�seguretat.�
� Ulleres�antipols�i�antipartícules.�
� Guants�de�cuir�per�a�manipulació�de�materials�en�general.�
� Manoples�de�cuir.�
� Canelleres�de�cuir�que�cobreixin�el�braç.�
� Mandil.�
� Botes�i�vestit�d’aigua.�
� Roba�de�treball.�
� Cinturó�de�seguretat.�
� Cinturó�porta�eines.�
�
�
INSTAL�LACIÓ�D’ASCENSORS�

Anàlisi�de�riscs:�

INSTAL�LACIÓ�D’ASCENSORS�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell�
�Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caigudes�al�buit�pel�forat�de�l’ascensor�
�Caiguda�d’objectes�per�desplom�
�Caiguda�d’objectes�per�manipulació�
�Caiguda�d’objectes�
�Cops�contra�objectes�immòbils�
�Cops�amb�elements�mòbils�de�màquines�
�Cops�per�maneig�d’eines�manuals�
�Projecció�de�fragments�o�partícules�
�Atrapaments�entre�peces�pesades�
�Trepitjades�sobre�materials�
�Sobreesforços�
�Contactes�tèrmics�
�Contactes�elèctrics�directes�
�Contactes�elèctrics�indirectes�
�Inhalació�o�ingestió�de�substàncies�nocives�
�Contactes�amb�substàncies�càustiques�o�corrosives�
�Exposicions�a�radiacions�
�Explosions�
�Els�inherents�a�la�utilització�de�soldadura�elèctrica,�oxiacetilènica�o�oxitall�
�Incendis�
�Cremades�
�O.R.:�manipulació�de�materials�abrasius�
�Malalties�causades�per�agents�químics�
�Malalties�causades�per�agents�físics�
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Mesures�preventives:�
� El�personal�encarregat�de�realitzar�el�muntatge�serà�especialista�en�la�instal�lació�d’ascensors�per�a�edificis.�
� No�es�procedirà�a�realitzar�el�penjament�dels�cables�de�les�càrregues�portants�de�la�plataforma�provisional�

de�muntatge,�fins�a�haver�ne�esgotat�el�temps�necessari�per�l’enduriment�del�punt�fort�de�seguretat�que�ha�
de�suportar�el�conjunt,�sota�la�bancada�superior.�

� Abans�d’iniciar�els�treballs,�es�carregarà�la�plataforma�amb�el�pes�màxim�que�hagi�de�suportar,�majorat�en�
un�40%�de�seguretat.�Aquesta�prova�de�càrrega�s’executarà�a�una�alçada�de�30�cm.�sobre�el�fons�del�forat�
de�l’ascensor,�acabada�satisfactòriament,�s’iniciaran�els�treballs�sobre�plataforma.�

� Abans�de�procedir�a�“estendre�els�ploms”�per�al�replanteig�de�guies�i�cables�a�la�cabina,�es�verificarà�que�
tots�els�forats�d’accés�al�forat�per�a�ascensors,�estan�tancats�amb�baranes�provisionals�sòlides,�de�90�cm.�
d’alçada,�formades�per�passamà,�llistó�intermedi�i�sòcol.�

� La�llosa�de�formigó�de�la�bancada�superior�del�forat�d’ascensors,�estarà�dissenyada�amb�els�orificis�precisos�
per�a�poder�realitzar�hi�sense�risc,�les�tasques�d’aplomament�de�les�guies.�

� La�plataforma�de�treball�mòbil�estarà�envoltada�perimetralment�per�baranes�de�90�cm.�d’alçada,�formades�
de�barra�passamans,�barra�intermèdia�i�sòcol,�dotades�de�sistema�de�falcament,�cas�de�descens�brusc.�

� La�plataforma�de�treball�es�mantindrà�sempre�lliure�de�retalls�i�material�sobrant�que�s’anirà�apilant�junt�a�
l’accés�exterior�de�les�plantes�per�a�que�sigui�eliminat�per�la�quadrilla�de�neteja�de�l’obra.�

� Es�prohibeix�llençar�cargols�i�fragments�des�de�la�plataforma�al�forat�de�l’ascensor,�per�tal�d’evitar�risc�de�
cops�a�altres�treballadors.�

� La�plataforma�de�muntatge,�estarà�protegida�per�una�visera;�resistent�antiimpactes.�
� S’instal�larà� una� visera� de� fusta� resistent� de� protecció� del� pas,� sota� les� plataformes� de� muntatge�

d’ascensors,�que�elimini�el�risc�d’accidents�per�caiguda�d’objectes.�
� El�perfil�per�a�penjament�de�càrregues�per�a�la�sala�de�màquines�portarà�inscrit�amb�pintura�de�color�blanc,�

la�següent�llegenda:�“PES�MÀXIM�DE�CÀRREGA�...�els�kg.�que�s’hagin�calculat�que�ha�de�suportar�dins�del�
coeficient�de�seguretat”,�en�l’intent�d’evitar�sobrecàrregues�inadequades,�en�operacions�puntuals.�

� Es�prohibeix�expressament�l’aplec�de�substàncies�combustibles�sota�un�tall�de�soldadura.�
� L’aplec�de�guies,�portes,�motors�elevadors�i�cabines�d’ascensors,�s’ubicarà�al�lloc�previst�prèviament,�per�tal�

d’evitar�el�risc�per�interferència�en�llocs�de�pas.�
� Els�elements�components�de�l’ascensor,�es�descarregaran�fleixats�o�lligats�pendents�del�ganxo�de�la�grua.�

Les�càrregues�es�governaran�mitjançant�caps�subjectes�per�dos�operaris,�es�prohibeix�guiar�les�directament�
amb� les�mans,�per� tal�d’evitar�els� riscos�d’accidents�per�atrapaments,�per�vessament�de� la�càrrega�o�per�
caiguda�per�empenta�de�la�mateixa.�

� S’estendran�cables�d’amarrada�pendents�de�punts�forts�de�seguretat,�distribuïts�segons�detall�de�plànol,�en�
els�tancaments�de� les�caixes�d’ascensors,�dels�quals�amarrar�el�fiador�del�cinturó�de�seguretat�durant� les�
operacions�a�realitzar�sobre�la�plataforma�mòbil�de�la�instal�lació.�

� Les� eines� a� utilitzar� estaran� en� perfecte� estat,� substituint�ne� immediatament� aquelles� que� s’hagin�
deteriorat�durant�els�treballs,�per�a�altres�en�bones�condicions,�per�tal�d’evitar�els�riscs�per�fallida�de�l’eina.�

� La� instal�lació�dels�bastiments�de� les�portes�de�pas�de� les�plantes,� s’executarà� subjectes�amb�cinturó�de�
seguretat�a�punts�forts�segurs�disposats�per�a�tal�efecte,�segons�el�detall�dels�plànols.�

� Les� portes� es� col�locaran� immediatament� estigui� rebut� i� llest� per� a� tal� efecte� el� bastiment,� procedint� a�
disparar� un� baldó� de� tancament� de� seguretat,� o� a� instal�lar� una� falca� que� impedeixi� la� seva� obertura�
fortuïta�i�els�accidents�de�caiguda�pel�forat�de�l’ascensor.�

� Si�per�a�alguna�raó�s’haguessin�de�realitzar�treballs�sobre�de�la�plataforma�de�treball�al�forat�de�l’ascensor,�
es�dotarà�a�aquesta�d’una�visera�resistent�de�protecció�contra�impactes.�

� Es�prohibeix�durant�el�desenvolupament�de�tota� l’obra,� llençar�deixalles�pels� forats�de� la� instal�lació�dels�
ascensors,�per�tal�d’evitar�els�accidents�per�cops.�

� La�il�luminació�del�forat�de�l’ascensor�s’instal�larà�en�tot�el�seu�desenvolupament.�El�nivell�d’il�luminació�en�
tot�el�tall�serà�de�200�lux.�

� A� la� porta� o� sobre� el� forat� que� doni� accés� a� la� plataforma� de� treball� com� a� la� caseta� d’ascensors,�
s’instal�larà�un�rètol�de�prevenció�de�riscs�amb�la�següent�llegenda:�“PERILL,�ES�PROHIBEIX�L’ENTRADA�A�
TOTA�PERSONA�ALIENA�A�LA�INSTAL�LACIÓ”.�

� S’habilitarà�un�quadre�elèctric�portàtil�per�a�ús�exclusiu�dels� instal�ladors�dels�ascensors,�per� tal�d’evitar�
solapaments�i�interferències�dels�altres�oficis�en�el�seu�treball,�amb�el�conseqüent�risc�addicional.�

�
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Proteccions�personal:�
� Casc�de�polietilè�(preferible�amb�barbeta).�
� Botes�de�seguretat.�
� Guants�de�seguretat.�
� Roba�de�feina.�
� Botes�aïllants�(muntatges�i�proves�sota�tensió).�
� Guants�aïllants�(muntatge�i�proves�sota�tensió).�
�
Per�tall�de�soldadura�a�més�s’utilitzarà:�
� Ulleres�de�soldador�(per�a�l’ajudant).�
� Elm�de�soldador.�
� Pantalla�de�soldador�de�mà.�
� Guants�de�cuir.�
� Canelleres�de�cuir�que�cobreixin�els�braços.�
� Polaines�de�cuir.�
� Mandrí�de�cuir.�
�
URBANITZACIÓ�

Anàlisi�de�riscs:�

URBANITZACIÓ�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

�Riscs�derivats�de�la�ubicació�de�l’obra�i�del�seu�entorn�natural�
�Caiguda�de�persones�des�de�la�màquina�
�Caiguda�de�persones�al�mateix�nivell�
�Caiguda�de�persones�a�diferent�nivell�
�Insolacions�
�Sobre�esforços�
�Atropellament�entre�el�camió�de�transport�del�formigó�i�la�tremuja�de�la�màquina�
�Soroll�ambiental�
�Cremades�
�Pols��
�Contactes�amb�l’energia�elèctrica�
�Talls�causats�pel�maneig�d’elements�amb�arestes�tallants�
�Talls�causats�pel�maneig�de�serres�elèctriques�
�Trepitjades�sobre�objectes�punxants�
�Projecció�de�partícules�
�Riscs�derivats�del�trànsit�rodat�
�Riscs�derivats�del�treball�en�condicions�meteorològiques�extremes�

B�
B�
B�
B�
B�
B�
B�
M�
M�
M�
M�
B�
M�
M�
M�
B�
B�

L�
G�
L�
G�
L�
L�
G�
L�
L�
L�
G�
L�
L�
L�
L�
L�
L�

1�
2�
2�
3�
2�
2�
3�
2�
2�
2�
3�
2�
2�
2�
2�
2�
1�

�
Mesures�preventives:�
� No�es�permet� la�permanència�sobre� la�estenedora�a�cap�altre�persona�que�no�sigui�el�conductor,�per�evitar�

accidents�de�caiguda.��
� Les�maniobres�d’aproximació�i�abocada�de�productes�asfàltics�a�la�tremuja�estarà�dirigida�per�un�especialista,�

en�prevenció�de�riscs�per�inexperiència.��
� Tots�els�operaris�quedaran�davant�de�la�màquina�en�operacions�de�reblert�de�la�tremuja,�en�prevenció�de�riscs�

d’enganxada�durant�les�maniobres.�
� Les�llindes�laterals�de�la�estenedora,�en�prevenció�d’enganxades�estaran�senyalitzades�amb�bandes�grogues�i�

negres�alternatives.�
� Totes�les�plataformes�d’estada�o�seguiment�i�ajut�a�l’estesa�asfàltica�estaran�vorejades�de�baranes�tubulars�de�

90�cm.�d’alçada,�amb�barra�intermitja�i�sòcol�de�15�cm.��
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� Es�prohibeix�expressament�l’accés�dels�operaris�a�la�regla�vibrant�durant�les�operacions�d’estesa.��
� Sobre�la�màquina�es�situarà�un�rètol�de�“NO�TOCAR�ALTES�TEMPERATURES”,�així�com�senyalització�de�(perill�–�

foc).�
� Al�personal�que�ha�de�controlar�les�compactadores�se’ls�hi�lliurarà�la�següent�normativa�preventiva:�
� Abans�de�posar�en�funcionament�el�picó,�asseguris�que�estan�muntades�totes�les�tapes,�carcasses�protectores�i�

altres�elements�de�seguretat.�
� Condueixi� el� picó� en� forma� d’avançada,� eviti� els� desplaçaments� laterals.� La�màquina� pot� descontrolar�se� i�

produir�lesions.�
� El�picó�produeix�pols�ambiental,�en�aparença�lleugera,�Regui�sempre�la�zona�a�aplanar,�o�utilitzi�mascareta�de�

filtre�mecànic�recanviable,�antipols.�
� El�picó�produeix�soroll,�utilitzi�sempre�cascs�o�taps�antisoroll.�Evitarà�perdre�oïda.��
� El�picó�pot�agafar�li�un�peu,�utilitzi�sempre�calçat�amb�puntera�reforçada.�
� No�deixi�mai�el�picó�a�cap�altre�operari,�per�inexpert,�pot�accidentar�se�o�accidentar�a�terceres�persones.�
�
Proteccions�personals:�
� Casc�de�seguretat�homologat.�
� Protectors�auditius.�
� Guants�de�lona�impermeabilitzants.�
� Botes�de�seguretat.�
� Faixa�per�evitar�sobre�esforços.�
� Roba�de�treball�adequada.�
� Armilla�reflectant.�
�
JARDINERIA�
Anàlisi�de�riscs:�

JARDINERIA�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

- Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell�
- Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
- Caiguda�d’objectes�per�desplom�
- Caiguda�d’objectes�manipulació�
- Trepitjades�sobre�objectes�
- Cops�contra�objectes�immòbils�
- Cops�per�objectes�o�eines�
- Atrapaments�per�o�entre�objectes�
- Atrapaments�per�bolcada�de�màquines�
- Sobreesforços�
- Atropellaments,�cops�i�topades�amb�o�contra�vehicles�
- Accidents�de�trànsit�

B�
M�
B�
M�
A�
M�
M�
B�
B�
M�
B�
B�

G�
L�
L�
L�
G�
L�
L�
G�
M�
G�
M�
M�

2�
2�
1�
2�
3�
2�
2�
2�
3�
3�
3�
3�

�
Mesures�preventives�
� En�la�manipulació�de�materials�i�plantes�s’hauran�de�considerar�posicions�ergonòmiques�per�a�evitar�cops,�

ferides�i�erosions.�
� S’han�de�prendre�totes�les�precaucions�a�fi�d’evitar�la�caiguda�d’objectes�durant�el�transport.�
� S’ha�de�comprovar�que� les�eslingues�de�teixit�estiguin�ben�fixades� i�que�els�ramals�estiguin�estesos�de� la�

mateixa�manera.�
� No�subjectar�mai�les�eslingues�en�el�moment�de�posar�les�en�tensió,�a�fi�d’evitar�que�les�mans�romanguin�

agafades�entre�a�càrrega�i�les�eslingues.�
� Quan� la�grua�està�estacionada� i�ha�de�realitzar�el�moviment�d’elevació� i�distribució,�abans�de�realitzar� la�

distribució�ha�d’elevar�a�una�alçada�suficient�la�càrrega�(3m�per�damunt�de�qualsevol�objecte).�
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� En� el� cas� en� que� la� grua� hagi� de� desplaçar�se� i� el� recorregut� sigui� prou� llarg,� s’ha� de� realitzar� el�
desplaçament�de�la�màquina�amb�la�càrrega�a�poca�altura�i�a�marxa�moderada.�

� S’ha�d’assegurar�que�la�càrrega�no�colpejarà�amb�cap�obstacle�en�adquirir�la�seva�posició�d’equilibri.�
� S’ha�de�procurar�no�dipositar�les�càrregues�en�zones�de�circulació.�
� S’ha�de�vigilar�no�agafar�les�eslingues�en�dipositar�la�càrrega.�
� S’ha�de�prohibir�el�trànsit�de�vehicles�a�menys�de�2�metres�de�les�voreres�de�talussos.�
��

Proteccions�personals:�
� Cascos�de�seguretat�homologats.�
� Botes�de�seguretat.�
� Botes�de�cuiro�de�seguretat.�
� Granota�de�treball.�
� Guants�de�cuiro�i�lona�(tipus�americà).�
�
PROTECCIÓ�D’ELEMENTS�VEGETALS�
�
Durant� la� realització� d’obres,� per� tal� de� preservar� els� arbres� existents,� s’ha� de� tenir� ben� present� les�
Ordenances�Generals�del�Medi�Ambient�Urbà� (d’obligat�compliment)�en�el�seu�article�223.2�el�qual� remet�a�
l’Ordenança� sobre� obres� i� instal�lacions� i� serveis� en� el� domini� públic� Municipal� (article� 63.� Protecció� de�
l’arbrat),�així�com�les�indicacions�que�tot�seguit�es�formulen:�
En�cas�que�calgui�realizar�trasplantaments�o�noves�plantacions�cal�que�es�respectin�els�períodes�especificats�en�
el�punt�4.1.3.�del�plec�de�condicions�tècnics�facultatives�d’obra�nova�de�jardinería�d’aquest�institut�que�són�els�
següents:�

� Caducifolis�de�clima�fred:�Hivern.�
� Perennifolis�de�fulla�ampla:�final�d’hivern�i�final�d’estiu.�
� Perennifolis�de�fulla�estreta:�Final�d’hivern�i�finals�d’estiu.�
� Espècies�de�climes�càlids,�palmeres�i�afins:�primavera�i�començament�d’estiu.�

És�important�seguir�les�directrius�que�s’estableixen�en�el�següent�decàleg�de�protección�dels�arbres.�
1. És�important�no�compactar�el�terreny�al�voltant�dels�arbres.�
2. Cal�evitar�obrir�rases�a�menys�de�1�m�de�l’escossell�dels�arbres.�
3. No�s’abocaran�productes�tòxics�ni�rastes�de�construcción�al�voltant�dels�arbres.�
4. No�s’acopiarà�material�ni�es�col�locarà�la�caseta�d’obra�sobre�l’escocell�dels�arbres.�
5. No� es� podrán� utilizar� els� arbres� com� a� suport� de� tanques,� senyals� o� instal�lacions� elèctriques� o�

similars.�
6. Caldrà� valorar� una� posible� poda� correctora� de� la� capçada� per� a� contrarestar� l’eventual� pèrdua�

d’arrels.�
7. En�espais�oberts,� caldrà�protegir�els� arbres�amb�una� tanca�de� fusta�de�1.2�–�1.8�m�d’alçada,�a�una�

distancia�de�2�m�de�la�capçada�(5m�en�arbres�columnars).�
8. Davant�la�impossibilitat�d’impedir�l’ecés�de�trànsit�i�d’apilonaments,�la�superficie�del�sòl�al�voltant�de�

l’arbre�s’ha�de�recobrir�amb�una�capa�de�material�de�drenatge�(grava)�d’un�mínim�de�20�cm�de�gruix,�
sobre�la�qual�es�col�locarà�un�revestiment�de�taulons�o�d’altre�material�semblant.�

9. Per�evitar�danys�mecànics,�i�sobre�tot�quan�es�tracta�d’arbrat�de�carrer,�s’envoltarà�el�tronc�amb�una�
tanca�de�fusta,�de�2�m�d’alçada�com�a�mínim�o�s’anellarà�amb�pneumàtics.�

10. Les�rases�a�menys�d’un�metre�del�tronc,�s’obriran�manualment� i�en�cas�d’haver�de�tallar�arrels�será�
necessària�la�supervisió�de�Parcs�i�Jardins.�

11. Caldrà�adequar�l’arbrat�susceptible�de�ser�afectat,�com�és�el�lligat�de�Palmeres�o�poda�d’arbres,�previ�
inici�dels�enderrocs.�

12. Els� arbres� es� protegiran� amb� pneumàtic� o� taulons� en� cas� d’elements� individuals� i� amb� tancament�
tipus�“Rivisa”�en�cas�de�grup.�

�
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MOBILIARI�URBÀ�
Anàlisi�de�riscs:�

MOBILIARI�URBÀ�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�

- Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell�
- Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
- Caiguda�d’objectes�per�desplom�
- Caiguda�d’objectes�manipulació�
- Cops�contra�objectes�immòbils�
- Cops�per�objectes�o�eines�
- Projecció�de�fragments�o�partícules�
- Atrapaments�per�o�entre�objectes�
- Sobreesforços�

B�
M�
B�
M�
M�
M�
M�
M�
M�

G�
L�
L�
G�
L�
L�
G�
G�
G�

2�
2�
1�
3�
2�
2�
3�
3�
3�

�
Mesures�preventives�
� En�la�manipulació�de�materials�i�plantes�s’hauran�de�considerar�posicions�ergonòmiques�per�a�evitar�cops,�

ferides�i�erosions.�
� S’han�de�prendre�totes�les�precaucions�a�fi�d’evitar�la�caiguda�d’objectes�durant�el�transport.�
� S’ha�de�comprovar�que� les�eslingues�de�teixit�estiguin�ben�fixades� i�que�els�ramals�estiguin�estesos�de� la�

mateixa�manera.�
� No�subjectar�mai�les�eslingues�en�el�moment�de�posar�les�en�tensió,�a�fi�d’evitar�que�les�mans�romanguin�

agafades�entre�a�càrrega�i�les�eslingues.�
� Quan� la�grua�està�estacionada� i�ha�de�realitzar�el�moviment�d’elevació� i�distribució,�abans�de�realitzar� la�

distribució�ha�d’elevar�a�una�alçada�suficient�la�càrrega�(3m�per�damunt�de�qualsevol�objecte).�
� En� el� cas� en� que� la� grua� hagi� de� desplaçar�se� i� el� recorregut� sigui� prou� llarg,� s’ha� de� realitzar� el�

desplaçament�de�la�màquina�amb�la�càrrega�a�poca�altura�i�a�marxa�moderada.�
� S’ha�d’assegurar�que�la�càrrega�no�colpejarà�amb�cap�obstacle�en�adquirir�la�seva�posició�d’equilibri.��
� S’ha�de�procurar�no�dipositar�les�càrregues�en�zones�de�circulació.�
� S’ha�de�vigilar�no�agafar�les�eslingues�en�dipositar�la�càrrega.�

Proteccions�personals:�
� Cascos�de�seguretat�homologats.�
� Botes�de�seguretat.�
� Botes�de�cuiro�de�seguretat.�
� Granota�de�treball.�
� Guants�de�cuiro�i�lona�(tipus�americà).�
� Ulleres�antiimpactes.�
� Protecció�auditiva�(auriculars�o�taps).�
�
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�
ADEQUACIÓ�DE�VIAL�PROVISIONAL�
�
Treballs�en�la�instal�lació�de�senyalització�i�adecuació�del�vial�provisional�per�a�l’execució�de�l’obra�i�els�treballs�
de�senyalització�manual�per�a�control�de�tràfic.�
�
Anàlisi�de�riscs:�

ADEQUACIÓ�DE�VIAL�PROVISIONAL�

RISCOS�IDENTIFICATS� PB� SV� GR�
- Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
- Caiguda�d’objectes�per�desplom�
- Caiguda�d’objectes�manipulació�
- Sobreesforços�
- Atropellaments,�cops�i�topades�amb�o�contra�vehicles�
- Caigudes�de�persones�al�mateix�nivell�
- Projecció�de�fragments�o�partícules�

M�
B�
B�
B�
A�
M�
M�

G�
L�
G�
L�
G�
G�
L�

3�
2�
2�
2�
4�
3�
2�

�
Mesures�preventives�
�
� No� s’iniciaràn� obres� que� afectin� a� la� lliure� circulación� sense� col�locar� la� corresponent� senyalització,�

abalisament� i�altres�defenses.�La�forma,�soport,�colors,�pictogrames�i�dimensions�es�correspondrà�amb�lo�
establert�en�la�normativa�de�Carreteres�8.3.��IC�i�catàleg�d’Elements�de�Senyalització,�abalisament�i�defensa�
per�circulació�en�vial.�

� La� part� inferior� de� les� senyals� estarán� a� 1� m� sobre� el� vial,� exceptuan� el� cas� de� les� senyals� de� “Sentit�
Prohibit”� i� “Sentit�Obligatori”� en� vials� divergents,� que� podràn� col�locar�se� sobre� un� sol� pla,� a� la�mínima�
altura.�

� Les�senyals�i�panells�direccionals�es�col�locaraàn�sempre�perpendiculars�al�eix�de�la�via,�mai�inclinades.��
� Els�fons�de�les�senyals�provisionals�d’obra�serà�de�color�groc.��
� Està�prohibit�fixar�cartells�amb�missatges�escrits,�diferents�als�que�figurin�al�Códi�de�Circulació�
� Tota�senyal�que�impliquiuna�prohibició�o�obligació�tindrà�de�ser�repetida�a�intèrvals�de�1�min�/s/velocitat�

limitada)�i�anulada�en�quant�sigui�possible.�
� Tota�senyalitzacio�d’obres�que�exigis�l’ocupació�de�part�de�l’explanació�de�la�carretera,�es�compondrà,�com�

a�mínim,�dels�següents�elements:�
� Senyal�de�perill�d’obres.�
� Valla�que�límiti�frontalment�la�zona�no�utilitzable�de�la�explanació.�

� La�placa�d’obres�tindrà�d’estar,�com�a�mínim,�a�150�m�i,�com�a�màxim,�a�250�m�de�la�valla,�en�funció�dela�
visibilitat�del� tram,�de� la� velocitat�del� tràfic� i�del�número�de�senyals� complementaries,�que�es�necessitin�
col�locar�entre�senyal�i�vallat.�Finalitzats�els�treballs�es�retirarà�si�no�queda�cap�obstàcle�en�el�vial.�

� Per� � aclarar,� completar� o� intensificar� la� senyalització�mínima,� podrà� afegir�se,� segons� circunstàncies,� els�
següents�elements:�

� Limitació�progressiva�de�la�velocitat,�en�escales�màximes�de�30�km/h,�desde�la�velocitat�permesa�
en�la�carretera�fins�l’aturada�total�en�el�cas�de�ser�necessàri.�La�primera�senyal�de�limitació�pot�situar�
se�previament�a�la�de�“perill�d’obres”.�

� Avís�de�règim�de�circulació�a�la�zona�afectada.�
� Orientació�dels�vehicles�per�les�possibles�desviacions.�
� Delimitació�longitudianl�de�la�zona�ocupada.��

� No�es� tenen�de� limitar� la�velocitat�per�sota�de�60�km/h�en�autopistes�autovies,�ni�a�50�km/h�en� les�vies�
restants,� excepte� si� es� donés� el� cas� d’ordenació� en�un�únic� sentit� altern,� el� qual� podrà� rebaixar�se�a�40�
km/h.�

� La�ordenació�de�sentit�únic�“Altern”�es�portarà�a�terme�per�un�dels�següents�sistemes:�
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� Establiment� de� la� prioritat� d’un� dels� sentits� mitjantçant� senyals� fixes.� Circular,� amb� fletxa�
vermella�i�negra.�Quadrada,�amb�fletxa�vermella�i�blanca.�

� Si� la� longitud� dels� trams� és�menor� de� 150�m,� la� circulació� popdrà� ser� controlada�mitjançant�
senyalitzadors�ubicats�a�cada�extrem.�

� Ordenació�diurna�mitjançant�senyals�manuals� (paletes�o�discs),�si�el�personal�es�pot�comuncar�
visualment�o�a�partir�de�radio�teléfon.�El�sistema�de�“testimoni”�està�totalment�prohibit.�

� Mitjançant�semàfor�regulador.�
� En�cas�de� tallar� totalment�el� tràfic�a� la�via�o� s’estableixi� sentit�únic�altern�durant� la�nit,� la�detenció� será�

regulada�mitjançant�semàfors.�Durant�el�dia,�es�poden�utilizar�senyalitzadors�amb�armilla�reflectant.�
� Totes�les�senyas�seran�clarament�visibles,�i�reflectants�per�la�nit.�
� La�vestimenta�obligatoria�de�tot�el�personal�que�realitzi�activitats�sobre�el�vial�és�l’armilla�reflectant.�
� La�velocitat�màxima�permesa�en�la�via�en�el�sector�que�es�trobi�el�senyalitzador�mai�haurà�de�ser�superior�

als�50�km/h.�
� La�duració�del�dret�de�pas�en�cada�sentit�de�circulació�té�de�ser�determinada�per�un�sol�senyalitzador,�el�

que�té�la�misió�de�coordinar�el�tràfic�de�vehicles�i�el�responsable�de�l’operació�en�general.�
�

�
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5.�RISCS�EN�LA�UTILITZACIÓ�DE�MITJANS�AUXILIARS�

BASTIDES�

� Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada.�
� Desplom�de�bastida.�
� Contacte�amb�energia�elèctrica.�
� Desplom�i�caiguda�d’objectes.�
� Cops�per�objectes�i�eines.�
� Atrapaments.�
� Els�derivats�de�la�utilització�de�taulons�de�fusta�de�petita�secció�o�en�mal�estat.�
� Els�derivats�del�desplaçament�incontrolat�de�la�bastida�sobre�rodes.�
� Els�derivats�del�patiment�de�malalties�no�detectades:�epilèpsia,�vertigen.�
�
TORRETA�DE�FORMIGONAT�

� Caigudes�de�persones�a�diferent�nivell.�
� Caigudes�al�buit.�
� Cops�del�catúfol�de�la�grua.�
� Sobreesforços�per�transport�i�nova�ubicació.�

PLATAFORMA�DE�SOLDADOR�EN�ALÇADA�

� Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada.�
� Caigudes�al�buit.�
� Desplom�de�la�plataforma.�
� Els�derivats�dels�treballs�de�soldadura.�
�

PLATAFORMES�AÈRIES�AUTOPROPULSADES�

� Bolcada�de�la�màquina.�
� Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada.�
� Caigudes�al�buit.�
�
ESCALES�DE�MA��

� Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada.�
� Caigudes�al�buit.�
� Desplaçament�pel�incorrecte�recolzament.�
� Bolcada�lateral�per�recolzament�irregular.�
� Trencament�per�defectes�ocults.�
� Els� derivats� de� les� utilitzacions� inadequades� o�muntatges� perillosos� (acoblament� d’escales,� formació� de�

plataformes�de�treball,�escales�curtes,�etc.).�

PUNTALS��

� Caiguda�des�d’alçada�de�les�persones�durant�la�instal�lació�de�puntals.�
� Caiguda�d’alçada�de�puntals�per�incorrecta�instal�lació.�
� Caiguda�de�puntals�durant�maniobres�de�transport�elevat.�
� Cops�durant�la�manipulació.�
� Cops�a�mans�i�peus.�
� Trencament�de�puntal�per�fatiga�de�material.�
� Desplaçament�de�puntal�per�manca�de�falcat�o�clavat.�
� Desplom�d’encofrats�per�disposició�incorrecta�de�puntals.�
� Lesions�al�cos�per�utilització�incorrecta�de�grapa�de�fixació�telescòpica.�
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�
SITJA�DE�CIMENT�O�MORTER�

� Bolcada�de�sitja�durant�la�càrrega�i�descarrega�del�camió�o�posta�en�servei.�
� Bolcada�per�fallida�de�fonament.�
� Atrapament�de�persones�durant�les�operacions�de�càrrega�i�descarrega.�
� Creació�d’ambients�pulvorígens.�
� Caigudes�d’alçades�en�operacions�de�manteniment.�

�
CABLES�O�ESLINGUES�

� Caiguda�des�d’alçada�de�les�persones�durant�la�instal�lació�dels�cables�
� Caiguda�d’alçada�de�materials�durant�la�instal�lació�o�els�treballs�posteriors�
� Caiguda�de�fixacions�dels�cables�per�mala�col�locació�o�mal�estat�
� Ensopegament�amb�calbe�
� Caigudes�a�mateix�nivell�
� Cops�durant�la�manipulació�
� Cremades�a�mans�pel�lliscament�de�la�pell�amb�el�cable�
� Trencament�del�cable�o�eslinga�per�excés�de�pes�
� Lesions�derivades�a�causa�d’epilepsia�o�vertigen.�
�

PASSAREL�LES�D’OBRA�

� Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada.�
� Desplom�de�la�passarel�la.�
� Contacte�amb�energia�elèctrica.�
� Desplom�i�caiguda�d’objectes.�
� Cops�per�objectes�i�eines.�
� Atrapaments.�
� Ensopegaments�
� Els�derivats�de�la�utilització�de�taulons�de�fusta�de�petita�secció�o�en�mal�estat.�
� Els�derivats�del�desplaçament�incontrolat�de�la�passarel�la.�
� Els�derivats�del�patiment�d’enfermetats�no�detectades:�epilepsia,�vertigen.�
�

PLATAFORMA�RECEPCIÓ�MATERIAL�

� Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada.�
� Caigudes�d’alçada�per�la�no�utilització�de�cables�de�seguretat�
� Desplom�de�la�plataforma.�
� Contacte�amb�energia�elèctrica.�
� Desplom�i�caiguda�d’objectes.�
� Cops�per�objectes�i�eines.�
� Cops�per�les�càrregues�que�es�reben�
� Atrapaments.�
� Ensopegaments�
� Els�derivats�de�la�utilització�de�material�en�mal�estat�per�usar�de�plataforma�
� Els�derivats�del�patiment�d’enfermetats�no�detectades:�epilepsia,�vertigen.�
�
CORRIOLES�I�ROLDANES�

� Caigudes�a�peu�pla�i�d’alçada.�
� Desplom�i�caiguda�d’objectes.�
� Cops�per�objectes�i�eines.�
� Cremades�a�la�pell�pel�fregament�amb�la�corda.�
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� Els�derivats�del�desplaçament�incontrolat�de�la�corriola.�

6.�RISCS�EN�LA�UTILITZACIÓ�DE�MAQUINARIA�D’OBRA��

MAQUINARIA�EN�GENERAL�

� Bolcades.�
� Esfondraments.�
� Xocs.�
� Formació�d’atmosferes�agressives�i�molestes.�
� Soroll.�
� Explosió�o�incendis.�
� Atropellaments.�
� Caigudes�des�de�qualsevol�nivell.�
� Talls,�cops�i�projeccions.�
� Contactes�amb�energia�elèctrica.�
� Els�inherents�propis�del�lloc�d’utilització.�
� Els�inherents�propis�del�treball�a�executar.�

PALA�CARREGADORA�O�RETROEXCAVADORA��

� Atropellament�per�mala�visibilitat�o�velocitat�inadequada.�
� Lliscament�de�la�màquina�.�
� Màquina�en�marxa�fora�de�control.�
� Bolcada�de�màquina�(inclinació�de�terreny�excessiva).�
� Xoc�amb�altres�vehicles.�
� Contacte�amb�línies�elèctriques.�
� Desploms�de�talussos�o�fronts�d’excavació.�
� Incendis.�
� Atrapaments�en�tasques�de�manteniment.�
� Projecció�d’objectes.�
� Caigudes�de�persones�des�de�la�màquina.�
� Cops,�sorolls�i�vibracions.�
� Els�derivats�de�treballs�realitzats�en�ambients�pulverulents.�
�

GRUES�AUTOPROPULSADES�

� Bolcada�de�la�grua�autopropulsada.�
� Atrapaments.�
� Caigudes�a�diferent�nivell.�
� Atropellament�de�persones.�
� Cops�per�la�càrrega.�
� Desplom�de�l’estructura�en�muntatge.�
� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Caigudes�al�pujar�o�baixar�de�la�cabina.�
� Cremades�(manteniment).�
� Altres.�

�

SERRA�CIRCULAR�

� Talls.�
� Cops�per�objectes.�
� Abrasions.�
� Atrapaments.�
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� Emissió�de�partícules.�
� Sobreesforços�(tall�de�taulons).�
� Emissió�de�pols.�
� Soroll�ambiental.�
� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Trencament�del�disc�de�tall�per�recalentament.�
� Els�derivats�dels�llocs�d’ubicació�(caigudes,�intoxicacions,�etc.).�

SERRA�CIRCULAR�DE�TAULA�

� Talls.�
� Cops�per�objectes.�
� Abrasions.�
� Atrapaments.�
� Emissió�de�partícules.�
� Sobreesforços�(tall�de�taulons).�
� Emissió�de�pols.�
� Soroll�ambiental.�
� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Tancament�del�disc�de�tall�per�sobreescalfament.�
� Els�derivats�dels�llocs�d’ubicació�(caigudes,�intoxicacions,�etc.).�
�
ENCOFRATS�AMB�ESTRUCTURES�METÀL�LIQUES�TUBULARS�
�
� Caigudes�al�mateix�nivell.�
� Atrapaments�amb�materials�durant�la�càrrega�i�descàrrega.�
� Atropellaments�per�maquinaria�durant�la�càrrega�i�descàrrega.�
� Sobreesforços.�
� Cops,�contusions�i�ferides�per�manipulació�manual�de�material.�
� Caigudes�a�diferent�nivell.�
� Caigudes�al�buit.�
� Cops�al�cap�per�caiguda�d’objectes�o�eines.�
� Aplastament�per�bolcada�o�desplom�de�torres.�
� Contactes�directes�o�indirectes�amb�L.E.A.T.�(Línia�Elèctrica�d’Alta�Tensió).�
� Els�propis�de�grues�i�sistemes�d’elevació.�
� Riscos�per�interferències�amb�tercers.�
�

GRUP�DE�SOLDADURA�ELÈCTRICA�

� Caiguda�des�de�alçada.��
� Atrapaments�entre�objectes.�
� Atrapaments�de�mans�per�objectes�pesants.�
� Els�derivats�de�caminar�sobre�perfileria�en�alçada.�
� Els�derivats�de�radiacions�d’arc�voltaic.�
� Els�derivats�de�la�inhalació�de�vapors�metàl�lics.�
� Cremades.�
� Emissió�de�partícules.�
� Emissió�de�pols.�
� Contacte�amb�energia�elèctrica�.�
� Trepitjades�sobre�materials�punxants.�
�

SOLDADURA�OXIACETILÈNICA�–�OXITALL�

� Caiguda�des�de�alçada.��
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� Atrapaments�entre�objectes.�
� Atrapaments�de�mans�per�objectes�pesants.�
� Explosió.�
� Incendi.�
� Els�derivats�de�la�inhalació�de�vapors�metàl�lics.�
� Cremades.�
� Emissió�de�partícules.�
� Trepitjades�sobre�materials�punxants.�
� Els�derivats�dels�llocs�de�la�ubicació.�

�
VIBRADOR�
� Descàrregues�elèctriques.�
� Caigudes�a�diferent�nivell.�
� Vibracions�al�cos�i�extremitats�per�utilització�del�vibrador.�
� Sobreesforços.�
� Trepitjades�sobre�objectes�punxats.�
� Soroll.�
� Esquitxos�de�pastada�als�ulls.�
�
CAMIÓ�

� Atropellament�de�persones�per�mala�visibilitat�o�velocitat�inadequada�
� Lliscament�de�la�màquina�
� Màquina�en�marxa�fora�de�control�
� Bolcada�de�màquina�(inclinació�de�terreny�excessiva,�flonjalls,�etc.)�
� Xoc�amb�altres�vehicles�
� Contacte�amb�línies�elèctriques�
� Atrapaments�en�tasques�de�manteniment�
� Caigudes�de�persones�des�de�la�màquina�
� Cops,�sorolls�i�vibracions�
� Desprendiment�de�la�càrrega�per�embragat�perillós�
� Cops�per�la�càrrega�a�paraments�verticals�o�horitzontals�
� Els�derivats�de�treballs�realitzats�en�ambients�pulverulents�
� Projecció�de�partícules�a�conseqüència�del�vent�i�moviment�de�la�carga�
�

CONTENIDOR�DE�RUNA�

� Cops�o�aplastaments�durant�la�seva�ubicació�o�utilització�
� Erosions�en�les�mans�
� Caiguda�d’objectes�apilats�incorrectament�
� Caiguda�de�la�carga�
�

CABRESTANT�MECÀNIC�

� Caiguda�al�buit.�
� Caigudes�de�la�càrrega.�
� Caigudes�de�la�màquina.�
� Els�derivats�de�les�sobrecàrregues.�
� Atrapaments.�
� Contactes�amb�l’energia�elèctrica.�
� Altres.�
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EINES�MANUALS�

� Descàrregues�elèctriques.�
� Projecció�de�partícules.�
� Caigudes�des�d’alçada.�
� Soroll.�
� Generació�de�pols.�
� Explosions�i�incendis.�
� Talls�i�cops�en�extremitats.�

�
PISTOLA�FIXA�CLAUS�

� Els�derivats�de�l’alt�nivell�sonor,�pel�que�la�usa�i�pel�personal�proper.�
� Tret�inopinat�i/o�accidental�sobre�les�persones�o�les�coses.�
� Tret�a�tercers�per�total�creuament�del�clau�de�l’element�a�rebre�el�tret.�
� Els�derivats�de�la�manipulació�de�cartutxos�d’impulsió.�
� Partícules�projectades.�
� Altres.�

TREPANT�PORTÀTIL�

� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Atrapament.�
� Erosions�a�les�mans.�
� Talls.�
� Cops�per�fregaments�al�cos.�
� Els�derivats�del�trencament�de�la�broca.�
� Els�derivats�del�mal�muntatge�de�la�broca.�
� Caigudes�al�mateix�nivell.�
� Soroll.�
� Pols.�
� Vibracions.�

DESBARBADORA�ELÈCTRICA�

� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Erosions�a�les�mans.�
� Talls.�
� Cops�per�fregaments�al�cos.�
� Els�derivats�del�trencament�del�disc.�
� Els�derivats�dels�treballs�amb�pols�ambiental.�
� Trepitjades�sobre�materials�(torçades,�talls).�
� Els�derivats�dels�treballs�amb�producció�de�soroll.�
� Altres.�
�

COMPRESSOR�

Durant�el�transport�intern�

� Bolcada.�
� Atrapaments�de�persones.�
� Caiguda�pel�terraplè.�
� Esllavissada�durant�el�transport�en�suspensió.�
� Altres.�

En�servei�
�
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� Soroll.�
� Trencament�de�la�mànega�a�pressió.�
� Els�derivats�de�l’emanació�de�gasos�tòxics�per�fuita�del�motor.�
� Atrapament�durant�operacions�de�manteniment.�
� Altres.�
�
CARRETÓ�ELEVADOR�DE�FORCA�

� Caiguda�des�de�petites�alçades�al�pujar�o�baixar�de�la�cabina.�
� Caigudes�a�diferent�nivell�(elevació�de�persones).�
� Bolcada�de�la�màquina.�
� Atrapament�de�membres�en�el�manteniment.�
� Aplastament�per�bolcada�de�la�càrrega.�
� Atropellament�de�persones.�
� Xocs�contra�vehicles.�
� Soroll.�
� Vibracions.�
� Pols.�
� Accidents�de�trànsit.�

CAMIÓ�FORMIGONERA�

� Atropellament�de�persones.�
� Col�lisió�amb�altres�màquines.�
� Bolcada�del�camió�formigonera.�
� Caiguda�a�l’interior�d’una�rasa.�
� Caiguda�de�persones�des�del�camió.�
� Cops�pel�maneig�de�les�canaletes�(empentes�als�operaris�guia).�
� Caiguda�d’objectes�sobre�el�conductor�durant�les�operacions.�
� Cops�al�cubell�del�formigó.�
� Atrapaments�durant�les�operacions�amb�les�canaletes.�
� Els�derivats�del�contacte�amb�el�formigó.�
� Sobreesforços.�
� Risc�d’accident�per�estacionament�a�voravia�o�vies�urbanes.�
� Altres.�

�

FORMIGONERA�ELÈCTRICA�

� Atrapaments�(paletes,�engranatges,�etc.).�
� Contactes�amb�l’energia�elèctrica.�
� Sobreesforços.�
� Cops�per�elements�mòbils.�
� Pols�ambiental.�
� Trauma�sonor.�
� Caigudes�al�mateix�nivell.�
� Altres.�

�
MÀQUINA�D’ALLISAR�ELÈCTRICA�O�AMB�MOTOR�D’EXPLOSIÓ�“HELICÒPTERS”�

� Caigudes�d’altura.�
� Caigudes�al�mateix�nivell.�
� Atrapaments,�cops�o�talls�als�peus�per�les�aspes.�
� Contactes�amb�l’energia�elèctrica.�
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� Contactes�amb�combustibles�líquids.�
� Incendi.�
� Explosió.�
� Els�derivats�de�respirar�gasos�procedents�de�la�combustió.�
� Altres.�
�
CAMIÓ�GRUA��

� Atropellament�per�mala�visibilitat�o�velocitat�inadequada.�
� Lliscament�de�la�màquina�.�
� Bolcada�de�màquina�(inclinació�de�terreny�excessiva,�flonjalls,�fallida�dels�gats�hidràulics,�sobrecàrrega�de�la�

ploma�etc.).�
� Xoc�amb�altres�vehicles.�
� Contacte�amb�línies�elèctriques.�
� Atrapaments�en�tasques�de�manteniment.�
� Caigudes�de�persones�des�de�la�màquina.�
� Cops,�sorolls�i�vibracions.�
� Els�derivats�de�treballs�realitzats�en�ambients�pulverulents.�
� Caiguda�o�desplom�de�càrrega�durant�el�transport.�
� Cop�d’objectes�despresos�durant�l’elevació.�

APISONADORES�PNEUMÀTIQUES�(PETITES�COMPACTADORES)�

� Soroll.�
� Atrapament.�
� Cops.�
� Explosió�(combustible).�
� Màquina�en�marxa�fora�de�control.�
� Projecció�d’objectes.�
� Caigudes�a�peu�pla.�
� Sobreesforços.�
� Els�riscs�derivats�de�treballs�monòtons.�

�
GUNITADORA�
� Atropellament�de�persones.�
� Col�lisió�amb�altres�màquines.�
� Volcada�de�la�gunitadora.�
� Caiguda�a�l’interior�d’una�rasa.�
� Caiguda�d’objectes�sobre�el�conductor�durant�les�operacions.�
� Els�derivats�del�contacte�amb�elements�elèctrics.�
� Sobreesforços.�
� Risc�d’accident�per�estacionament�a�voravia�o�vies�urbanes.�
� Altres.�
�

DOBLEGADORA�MECÀNICA�PER�FERRALLA�
� Col�lisió�amb�altres�màquines.�
� Atrapaments.�
� Caiguda�d’objectes�sobre�el�conductor�durant�les�operacions.�
� Els�derivats�del�contacte�amb�elements�elèctrics.�
� Sobreesforços.�
� Expulsió�de�partícules.�
� Altres.�
�
ROZADORA�ELÈCTRICA�
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� Talls.�
� Cops�per�objectes.�
� Abrasions.�
� Atrapaments.�
� Emissió�de�partícules.�
� Sobreesforços�(tall�de�taulons).�
� Emissió�de�pols.�
� Soroll�ambiental.�
� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Rotura�del�disc�de�tall�per�recalentament.�
� Els�derivats�dels�llocs�d’ubicació�(caigudes,�intoxicacions,�etc.).�
�
TRONZADORA�
� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Erosions�a�les�mans.�
� Talls.�
� Cops�per�fregaments�al�cos.�
� Els�derivats�del�trencament�del�disc.�
� Els�derivats�dels�treballs�amb�pols�ambiental.�
� Trepitjades�sobre�materials�(torçades,�talls).�
� Els�derivats�dels�treballs�amb�producció�de�soroll.�
� Altres.�
SERRA�DE�CALAR�
� Talls.�
� Cops�per�objectes.�
� Abrasions.�
� Emissió�de�partícules.�
� Sobreesforços��
� Emissió�de�pols.�
� Soroll�ambiental.�
� Contacte�amb�l’energia�elèctrica.�
� Rotura�de�la�barra�guia�de�tall�per�sobrecalentament�
� Els�derivats�dels�llocs�d’ubicació�(caigudes,�intoxicacions,�etc.).�
BUFADOR�DE�PROPÀ�
� Atrapaments�entre�objectes.�
� Atrapaments�de�mans�per�objectes�pesants.�
� Explosió.�
� Incendi.�
� Els�derivats�de�la�inhalació�de�vapors.�
� Cremades.�
� Emissió�de�partícules.�
� Trepitjades�sobre�materials�punxants.�
� Els�derivats�dels�llocs�de�la�ubicació.��
�
CUBILOT�
� Bolcada�de�cubilot�per:�

Forts�vents�
Incorrecta�anivellació�de�base�fixa�
Incorrecta�superfície�de�recolzament�
Contrapès�inadequat�
Xoc�amb�altres�grues�properes�
Sobrecàrrega�de�ploma��
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fallida�humana�
� Caiguda�de�cubilot�al�buit.�
� Incorrecta�resposta�de�botonera.�
� Atrapaments,�talls.�
� Contactes�amb�energia�elèctrica.��
� Caiguda�o�desplom�de�càrrega�durant�el�transport.�
� Cop�d’objectes�despresos�durant�l’elevació.�
�

TRANSPALETA�
� Caiguda�des�de�petites�alçades�al�pujar�o�baixar�de�la�cabina.�
� Caigudes�a�diferent�nivell�(elevació�de�persones).�
� Volcada�de�la�màquina.�
� Atrapament�de�membres�en�el�manteniment.�
� Aplastament�per�volcada�de�la�càrrega.�
� Atropellament�de�persones.�
� Xocs�contra�vehicles.�
� Soroll.�
� Vibracions.�
� Pols.�
� Accidents�de�trànsit.��
�
7.�PREVENCIÓ�EN�UTILITZACIÓ�DE�MITJANS�AUXILIARS��
�
BASTIDES�

Atesa�a�la�importància�de�la�seguretat�de�la�bastida�tant�en�el�muntatge�i�desmuntatge�com�en�la�fase�d’obra,�
es� demana� que� un� tècnic� es� responsabilitzi� de� la� seguretat� d’aquest� element� auxiliar� mitjançant� un� full�
d’assumpció�específic,�que�ha�d’anar�acompanyat�d’una�documentació�tècnica�anomenada�projecte�de�bastida�
juntament�amb�un�estudi�bàsic�de�seguretat.�

Legislació�relacionada�al�plec�de�condicions:�

� Les�bastides�sempre�es�travaran�per�evitar�balancejos�que�puguin�fer�perdre�l’equilibri�als�treballadors.�
� Abans�de�pujar�a� la�plataforma�d’una�bastida�s’haurà�de�revisar�tota� l’estructura�per�evitar� les�situacions�

inestables��
� Els�trams�verticals�es�recolzaran�sobre�taulons�de�repartiment�de�càrregues.�
� Les� plataformes� de� treball� tindran� un� mínim� de� 60� cm.� d’amplada� i� estaran� fermament� ancorades� als�

recolzaments�de�forma�que�evitin�els�moviments�de�desplaçament�i�bolcada.�
� Les� plataformes� ubicades� a� més� de� 2mts� d’alçada� tindran� un� mínim� de� 60� cm.� d’amplada� i� estaran�

fermament�ancorades�als�recolzaments,�de�tal�forma�que�evitin�els�moviments�d’esllavissament�o�bolcada.�
� Les�plataformes�de�treball�permetran�la�intercomunicació�i�circulació�necessària�pel�bon�desenvolupament�

del�treball.�
� Els�taulons�que�formen�les�plataformes�de�treballs�seran�sense�defectes�i�nets.�
� No� s’abandonaran� sobre� la� plataforma� de� treball� material� o� eines,� poden� ser� causa� d’ensopegades� o�

caigudes�sobre�les�persones.�
� No�es�tirarà�runa�directament�des�de�sobre�les�bastides.�
� La�distancia�entre�la�bastida�i�el�parament�de�treball�no�serà�superior�a�30�cm.��
� Es�prohibeix�córrer�sobre�plataformes�o�bastides.�
� Es�prohibeix�saltar�des�de�la�plataforma�de�la�bastida�a�dins�l’edifici�sinó�és�a�través�d’una�passera.�
� S’establiran�al�llarg�i�ample�dels�paraments�punts�forts�on�fixar�la�bastida.�
� Els�contrapesos�per�bastides�penjants�es�realitzaran�de�tipus�prefabricat�amb�passador,�quedant�prohibits�

els�contrapesos�de�piles�de�sacs,�bidons�plens�d’àrid,�etc.�
� Les� tròcoles�d’elevació�de� les�bastides�penjants�es� subministraran�perfectament�enrotllades� i� greixades� i�

tindran�la�longitud�suficient�per�fer�baixar�la�bastida�al�terra�en�qualsevol�moment.�
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� Les�bastides�hauran�ser�capaces�de�suportar�4�cops�la�càrrega�màxima�prevista.�
� Les� bastides� penjants� en� fase� de� parada� temporal� del� tall� s’hauran� de� baixar� a� ras� de� terra,� quedant�

prohibit�deixar�les�en�cotes�elevades.�
� Les� bastides� s’inspeccionaran� diàriament� per� l’encarregat� o� vigilant� de� seguretat,� per� garantir� totes� les�

mesures�de�seguretat.�
� S’estendran� cables� de� seguretat� ancorats� a� punts� forts� on� lligar� el� fixador� del� cinturó� de� seguretat,�

necessari�per�la�permanència�o�pas�per�les�bastides.�
�

BASTIDES�SOBRE�CAVALLETS��

� L’encarregat�ha�de�supervisar�periòdicament�el�muntatge�i�ús�del�mateix.�
� Les�bastides�de�cavallets�sense�arriostraments�(sobre�cavallet�o�borriqueta�vertical)�podran�utilitzar�se�fins�

a�una�altura�de�3�metres,�a�partir�dels�quals,�i�fins�a�una�altura�màxima�de�6�metres,�s’empraran�bastides�
esbiaixades.�

� Aquestes� bastides� es�muntaran� sempre� sobre�un�mínim�de�dos� cavallets� i� es� prohibeix� expressament� la�
substitució�d’aquestes�per�bidons,�piles�de�materials�i�assimilables.�No�s’ha�de�sobrecarregar�puntualment�
en�les�plataformes.�

� És�freqüent� la�necessitat�de�disposar�de�la�plataforma�de�treball�a�diferents�altures� i�mitjançant�cavallets�
fixes�no�es�facilita�el�poder�fer�lo�de�forma�segura.�

� Les�cavallets�estaran�fermament�assentades�per�a�evitar�tot�corrimient.•�
� La�separació�entre�suports�no�superarà�els�3�m,�en�cavallets�de�més�de�3�m�utilitzar�3�cavallets.�
� Donar� suport� les�cavallets�en� llocs�anivellats� i� segurs.�Es�prohibeix�usar�maons,�bidons,�caixes,�etc.�per�a�

anivellar�les,�usar�fustes�com�suport.�
� La�plataforma�tindrà�un�ample�mínim�de�60�cm.�En�cas�d’ésser�de�fusta�usar�3�taulons�units�entre�si�amb�un�

gruix� de’7� 5� cm,� les� fustes� estaran� sanes,� sense� nusos� o� defectes� perillosos,� i� perfectament�De�manera�
general,�aquesta�distància�no�haurà�de�ser�major�de�1�m.�per�a�taulons�de�40�mm.�d’espessor,�de�1,50�m.�
per�a�taulons�d’espessor�comprès�entre�40�i�50�mm.�i�de�2�m.�per�a�taulons�de�50�mm.�o�més�d’espessor.�
En�qualsevol�cas�la�separació�entre�cavallets�no�sobrepassarà�els�3,50�m.�

� Si� s’empressin� taulons�estandarditzats�de�4�m.�de� longitud,�que�són�apropiats�per�a�una�separació�entre�
cavallets�de�3,60�m.,�s’haurà�de�disposar�un�tercer�cavallet�intermedi�entre�ambdós,�sobresortint�per�tant�
els�taulons�20�cm.�a�ambdós�extrems�dels�suports�de�les�cavallets.�

� Els�taulons�que�formen�el�pis�de�la�bastida�es�disposaran�de�manera�que�no�puguin�moure’s�ni�donar�lloc�a�
basculamiento,�lliscament�o�qualsevol�moviment�perillós.�

� La�plataforma�sobrepassarà�els�punts�de�suport�(cavallets)�un�mínim�de�10�cm�i�un�màxim�de�20�cm.�
� El�solape�entre�dos�taulons�d’una�mateixa�fila,�sobre�un�mateix�punt�de�suport,�haurà�de�ser�com�a�mínim�

de�20�cm.�
� L’amplària�mínima�de�la�plataforma�serà�de�60�cm.�quan�la�hi�utilitzi�únicament�per�a�sostenir�persones�i�no�

per�a�dipositar�materials�i,�de�80�cm.�quan�la�hi�utilitzi�per�a�dipositar�materials.�
� Les�cavallets�metàl�liques�de�tipus�tijera�estaran�dotades�de�cadenes�o�cables�que�impedeixin�que�aquestes�

puguin�obrir�se�a�l'utilitzar�se.�
� A�partir�de�2�m.�d’altura�de�la�plataforma�muntar�baranes�de�90�cm.�d’alt,�barra�intermèdia�i�rodapiés�de�

15�cm.�
� Quan�hagin�de�ser�situats�en�vores�de�forjats,�al�costat�de�finestres,�en�balconades,�cobertes�o�similars,�es�

col�locarà�una�xarxa�penjada�de�planta�a�planta�o�barana�a�l’altura�de�treball,�o�si�escau�s’utilitzarà�cinturó�
de�seguretat.�

� No� s’haurien� d’emprar� bastides� de� cavallets� muntats� total� o� parcialment� sobre� bastides� penjades� o�
suspesos.�

� La�realització�de�qualsevol�treball�en�les�proximitats�de�línies�elèctriques�amb�els�conductors�nus�haurà�de�
portar�se� a� terme� guardant� la� distància� mínima� de� seguretat.� Si� no� és� possible,� se� sol�licitarà� a� la�
companyia�d’electricitat�el�cort�de�tensió�en�el�tram�de�línia�corresponent�durant�la�realització�del�treball.�

� Si� això� tampoc� fos� possible,� s’adoptarà� algun� tipus� de� protecció� que� eviti� qualsevol� contacte� accidental�
amb�els�cables�elèctrics,�ja�sigui�directament�per�part�del�treballador,�ja�a�través�d’algun�element�conductor�
(p.�ex.�puntal�metàl�lic),�la�pròpia�estructura�de�la�bastida�durant�el�muntatge,�etc.�
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� Les�bastides�de�cavallets�s’haurien�de�verificar�per�persona�competent�abans�de�la�seva�posada�en�servei,�
almenys�una�vegada�per�setmana,�després�d’una�interrupció�perllongada�dels�treballs,�cada�vegada�que�la�
seva�estabilitat�que� la�seva�resistència�puguin�estar�compromeses� i,�a�més,�diàriament�pels�encarregats� i�
treballadors�que�hagin�d’utilitzar�los.�

� En� els� treballs� sobre� balconades,� galeries,� o� en� llocs� oberts,� s’haurà� d’adoptar� alguna� de� les� següents�
mesures:�

� Assolir�un�tancament�perimetral�mitjançant�una�sèrie�de�travessers�o�taules�amatents�horitzontalment,�a�
manera�de�baranes,�subjectes�sobre�suports�verticals�i�sòlidament�fixats.�

� Assolir�un�tancament�perimetral�mitjançant�una�xarxa�vertical�que�cobreixi�en�longitud�tota�la�zona�on�es�
trobi�situat� la�bastida,� i�en�altura�l’obertura�existent�entre�forjats�de�pisos.�Aquesta�xarxa�se�subjectarà�a�
punts�resistents,�com�pilars,�etc.�

� En� treballs� en� interiors� al� costat� d’obertures� en� les� parets� de� tancament,� es� podran� protegir� aquestes�
obertures�mitjançant�una�sèrie�de�taules�amatents�horitzontalment.�

� En�treballs�de�tancaments�poden�emprar�se�diverses�solucions�tals�com:�
� Sistema�de�seguretat�a�força�de�xarxes�de�protecció�(recollida).�
� Apantallament�amb�taules�amatents�horitzontalment�sobre�suports�verticals.�

�

BASTIDES�METÀL�LIQUES��

� Sol�licitar�sempre�al�supervisor�la�forma�correcta�de�muntatge�i�ús,�així�com�el�seu�posterior�control.�
� Els�mòduls�de�bastida�tenen�un�metre�d’ample,�generalment.�
� Utilitzar� sempre� tots� els� accessoris� propis� del� model� de� bastida,� tals� com:� cargols� (husillos),� barres,�

quitamiedos,� creus,� baranes,� arriostraments,� així� com� plataformes� d’un� mínim� de� 60� centímetres� i,�
eventualment,�xarxes�de�protecció.�

� Les�bastides�fixes�i�sense�rodes�han�de�ser�muntats�i�aplomats,�fixant�los�en�les�parts�sortints�de�l’edifici�o�
forjat,�en�una�densitat�aproximada�de�1�fixació�per�cada�20�m2�de�façana.�

� Recordar� que� en� les� bastides,� a� partir� de� 2�metres� de� desnivell,� és� necessari�muntar� tots� els� accessoris�
protectors�anticaigudes.�

� Cal� anar� sempre� protegit,� sigui� en� el�muntatge� o� treballant� sobre� ell� i� en�particular� a� partir� de� 2�m.� de�
desnivell.�

� Muntar�una�escala�d’accés�en�la�zona�més�adequada�de�la�bastida,�com�element�complementari�delmateix.�
� Recordar�que�la�separació�màxima�entre�bastida�i�zona�de�treball�no�ha�de�superar�els�15�centímetres.�
� Donar�suport�les�bastides�fixes�sobre�cargols�(husillos)�d’anivellació�i�placa�base�per�a�repartir�esforços�(de�

vegades�es�complementa�amb�dorments�de�fusta).�
� Usar�sempre�l’equip�de�protecció�individual�complet.�
� No�està�permès�pujar�per�la�part�exterior�de�les�bastides�a�cotes�superiors�a�2�m.�de�desnivell.�
� En� cas�de� col�locar�protecció�exterior� (xarxes)� en� la�bastida,�només�aquesta�permès� complementar� amb�

lones� impermeables� en� la� seva� part� inferior� indicades� per� al� muntatge� i� en� presència� d’un� tècnic�
competent.�

� Està� totalment�prohibit� llançar�des�de�qualsevol� altura�els�diferents�elements�que� componen� la�bastida.�
S’han�d’utilitzar�mecanismes�d’elevació�o�descens�convenientment�subjectes.�

� Els�diferents�elements�de�la�bastida�han�d’apilar�se�i�retirar�se�el�més�ràpidament�possible�al�magatzem.�
� Els�operaris�que� realitzin� tasques�de�desmuntatge�haurien�d’anar�convenientment�equipats�amb� tots�els�

elements�de�protecció�individual.�
� El�desmuntatge�de� la�bastida�ha�de�realitzar�se�en�ordre� invers�a� l’indicat�per�al�muntatge�i�en�presència�

d’un�tècnic�competent.�
� Està� totalment�prohibit� llançar�des�de�qualsevol� altura�els�diferents�elements�que� componen� la�bastida.�

S’han�d’utilitzar�mecanismes�d’elevació�o�descens�convenientment�subjectes.�
� Els�diferents�elements�de�la�bastida�han�d’apilar�se�i�retirar�se�el�més�ràpidament�possible�al�magatzem.�
� Els�operaris�que� realitzin� tasques�de�desmuntatge�haurien�d’anar�convenientment�equipats�amb� tots�els�

elements�de�protecció�individual.�
� Els� mòduls� de� partida� de� les� bastides� tubulars� estaran� previstes� de� base� anivelladora� sobre� cargols�

reguladors�,�per�garantir�una�major�estabilitat�del�conjunt.�



ESTUDI�BÀSIC�DE�SEGURETAT�I�SALUT�–�Construcció�de�2�ascensors�de�connexió�a�Ribes�de�Freser�

65

� Els�mòduls� de� base� es� recolzaran� sobre� taulons� de� repartiment� de� càrregues� en� zones� de� recolzament�
directa�sobre�el�terreny.�

� Es�prohibeix�pastar�directament�sobre� les�superfícies�de� treball�de� les�bastides�com�previsió�de�caigudes�
per�superfícies�lliscants.�

�

BASTIDES�METÀL�LIQUES�MÒBILS��

� Abans�de� la� seva�primera�utilització�el� responsable�a�peu�d’obra�efectuarà�un� rigorós� reconeixement�de�
cadascun�dels�elements�que�ho�componen.�

� Muntar�tots�els�elements,�mòduls,�creueres,�accessoris,�etc.�recomanats�pel�fabricant.�
� Quan� s’utilitzin� bastides� normalitzades� s’entendran� com� acceptables� les� mesures� fixades� en� la� norma�

corresponent.�
� Els� muntadors� que� realitzin� el� muntatge� i� desmuntatge� de� la� bastida� utilitzaran� un� arnés� de� seguretat�

contra�caigudes�amarrat�als�components�ferms�de�l’estructura.�L’Encarregat�controlarà�el�seu�compliment.�
� Les� bastides� estaran� construïts� per� tubs� o� perfils�metàl�lics� segons� es� determina� en� els� plànols� i� càlcul,�

especificant:� el� nombre� dels� mateixos,� la� seva� secció,� disposició� i� separació� entre� ells,� peces� d’unió,�
arriostrament,�ancoratges�horitzontals�i�suports�sobre�el�terreny.�

� La�bastida�es�muntarà�amb�tots�els�seus�components,�especialment�els�de�seguretat.�Els�quals�no�existissin�
seran�sol�licitats�al�fabricant�o�magatzem�per�a�la�seva�instal�lació.�

� Els�muntadors�s’atindran�estrictament�a�les�instruccions�del�manual�de�muntatge�i�manteniment�donades�
pel�projectista�de�la�bastida�a�muntar.�

� Les�plataformes�es�consolidaran� immediatament�després�de� la�seva� formació�mitjançant� les�abraçadores�
de�subjecció�contra�basculaments.�

� Usualment,�són�de�base�rectangular�de�2,5�x1,5�m.�de�base�per�l’altura�requerida�aconsellats�de�fins�a�10�
m.�d’altura�per�a�obtenir�una�bona�estabilitat.�

� La� plataforma� de� treball� tindrà� un� ample� mínim� de� 60� cm.,� s’exigeix� que� siguin� prou� resistents� per� a�
suportar�250�Kg.,�puntualment.�

� L’escala�interior�tindrà�un�ample�mínim�de�50�cm.�
� Disposar�de�barra�intermèdia�que�limiti�el�buit�entre�aquesta�i�el�passamans�o�plint�a�un�màxim�de�47�cm,�o�

bé�disposar�de�barrots�verticals�o�altres�elements�que�garanteixin�un�nivell�de�seguretat�equivalent.�
� Les�plataformes�de�treball�muntades�sobre�les�torretes�(o�bastides),�sobre�rodes,�es�limitaran�en�tot�el�seu�

contorn�amb�una�barana�sòlida�de�100�cm.�d’altura,�formada�per�passamans,�barra�intermèdia�i�entornpeu.�
� Es� prohibeix� l’ús� de� bastides� de� cavallets� muntades� sobre� plataformes� de� treball� de� les� torretes�

metàl�liques�sobre�rodes,�per�insegurs.�
� La�torreta�sobre�rodes�serà�esbiaixada�mitjançant�barres�als�punts�forts�de�seguretat�situats,�en�prevenció�

de�moviments�indesitjables�durant�els�treballs,�que�puguin�fer�caure�als�treballadors.�
� En� la�base,� a�nivell�de� les� rodes,�es�muntaran�dues�barres�de� seguretat�en�diagonal�per�a� fer�el� conjunt�

indeformable�i�més�estable.�
� No�accedir�per�l’exterior�de�la�bastida�mai�en�desnivells�superiors�a�2�metres�del�sòl.�
� A� partir� de� 2� metres� d’altura� de� la� plataforma,� és� obligatori� muntar� baranes� a� 100� cm.,� amb� barra�

intermèdia�i�entornpeu�de�15�cm.�
� Utilitzar�les�barres�quitamiedos�com�protecció�interior�de�la�bastida�(ja�que�la�bastida�té�una�amplària�de�

1,5�metres).�
� En�els�muntatges,�guiar�lo�per�la�part�superior�a�la�coberta�amb�un�sistema�de�protecció�o�guia.�
� Les� càrregues� s’hissaran� fins� a� la� plataforma� de� treball� mitjançant� politges� muntades� sobre� forques�

tubulars�subjectes�mitjançant�un�mínim�de�dos�brides�a�la�bastida�o�torreta�sobre�rodes,�en�prevenció�de�
bolcades�de�la�càrrega.�

� Es�prohibeix�fer�pastes�directament�sobre�les�plataformes�de�treball�en�prevenció�de�superfícies�relliscoses�
que�puguin�originar�caigudes�dels�treballadors.�

� Els�materials�es�repartiran�uniformement�sobre�les�plataformes�de�treball�en�prevenció�de�sobrecàrregues�
que�poguessin�originar�desequilibris�o�balancejos.�
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� Es� prohibeix� treballar� o� romandre� a�menys� de� 4�m.� de� les� plataformes� de� les� bastides� sobre� rodes,� en�
prevenció�d’accidents.�

� Es� prohibeix� llançar� directament� els� enderrocs� des� de� les� plataformes� de� les� bastides� sobre� rodes.� Els�
enderrocs�es�descendiran�en�l’interior�de�galledes�mitjançant�la�politja�d’hissat�i�descens�de�càrregues.�

� Es�prohibeix�treballar�en�exteriors�sobre�bastides�o�torretes�sobre�rodes,�sota�règim�de�forts�vents�o�pluges,�
en�prevenció�d’accidents.�

� Es�prohibeix�transportar�persones�o�materials�sobre�les�torretes�sobre�rodes,�durant�les�maniobres�de�canvi�
de�posició�en�prevenció�de�caigudes�dels�operaris.�

� Es�prohibeix�realitzar�treballs�donats�sobre�les�plataformes�de�bastides�sobre�les�plataformes�de�bastides�
sobre�rodes,�sense�haver�instal�lat�prèviament�els�frens�antirrodadura�de�les�rodes.�

� Una�vegada�traslladat� la�bastida,�es� frenaran�adequadament� les� rodes� i� s’inclinarà� lleugerament�cap�a� la�
façana�per�a�millorar�l’estabilitat�del�conjunt.�

� L’Encarregat�vigilarà�expressament�l’atapeït�uniforme�de�les�mordasses�o�ròtules�de�manera�que�no�quedi�
cap�cargol�fluix,�que�pugui�permetre�moviments�descontrolats�dels�tubs.�

� La�bastida�no�serà�utilitzada�pels�treballadors�fins�al�moment�en�el�qual,�comprovada�la�seva�seguretat�per�
l’Encarregat,�aquest�autoritzi�l’accés�del�mateix.�

� Les�cargols�(husillos)�d’anivellació�es�donaran�suport�sobre�taulons�de�repartiment�de�càrregues.�
� No�s’haurà�d’eliminar�cap�component�de�seguretat.�
� Les�plataformes�de�treball�han�de�cobrir�tot�l’ample�que�permeti�la�bastida�i�no�han�de�deixar�buits�entre�sí.�

Si�no�compleixen�amb�el�que�s’ha�dit,�les�plataformes�són�perilloses.�
� No�muntar�plataformes�amb�materials�o�bidons�sobre�les�plataformes�de�les�bastides.�És�perillós�enfilar�se�

sobre�ella.�
� En� cas� de� línies� de�AT,� se� sol�licitarà� per� escrit� a� la� companyia� elèctrica� la� descàrrega� de� la� línia,� el� seu�

desviament�o� la�seva�anivellació.�De�no�poder�ser,�s’establiran�distàncies�mínimes�de�3�m.�si� la�Tensió�és�
menor�a�66.000�V,�i�de�5�m.�si�la�tensió�és�major.�S’augmentarà�la�distància�en�dies�humits�i�de�pluja.�

� En� cas�de� línies�de�AT,� se� sol�licitarà�per�escrit� a� la� companyia�elèctrica�el�desviament�de� la� línia.�De�no�
poder�ser,�s’haurien�de�col�locar�beines�aïllants�sobre�els�conductors�i�caputxes�aïllants�sobre�els�aïlladors.�

� S’ha�d’evitar� l’acumulació�de�brutícia,�objectes�diversos� i�materials� innecessaris�sobre� les�plataformes�de�
treball.�

� Les�escales�d’accés�vertical�estaran�proveïdes�de�guardacuerpos.�
� Les�passarel�les�han�de�tenir�el�pis�unit�i�estaran�instal�lades�de�manera�que�no�puguin�bascular�o�lliscar.�
� Tota�passarel�la� situada�a�2�m.�o�més�haurà�de�disposar�de�baranes�a�banda� i� banda� (passamans,�barra�

intermèdia�i�entornpeu).�
� Adequar�el�tipus�de�bastida�al�treball�que�es�va�a�realitzar.�
� No�utilitzar�elements�de�moments�o�fabricants�diferents.�
� Els�materials�utilitzats�han�d’ésser�de�bona�qualitat,�mantinguts�i�en�bon�estat.�
� Els�tubs�metàl�lics�no�han�d’haver�estat�utilitzats�per�a�altres�comeses�o�estar�deteriorats�per�l’oxidació�o�

corrosió.�
� El�muntatge�desmuntatge�segur�de� les�bastides�els�han�de�fer�persones�especialitzades�sota�una�direcció�

tècnica.�
� Les�bastides�han�de�muntar�se�sobre�una�superfície�plana�i�compactada�o�en�defecte�d’això�sobre�taules,�

taulons�plans�de�repartiment�o�dorments�i�ha�d’estar�clavetejat�en�la�base�de�suport�de�la�bastida.�
� També�es�podrà�donar�suport�sobre�perfils�metàl�lics�UPN.�
� Les� bastides� han� d’inspeccionar�se� abans� d’iniciar� la� jornada� laboral� o� després� de� veure’s� afectat� per�

qualsevol�inclemència�atmosfèrica�(especialment,�el�vent).�
� Els�muntants�estaran�alineats�i�verticals.�
� Els�travessers�i�travessers�estaran�perfectament�horitzontals.�
� Els�elements�de�arriostrament�horitzontals� i�verticals� i�els�ancoratges�a�façana�estaran�en�estaran�en�bon�

estat.�
� Els�marcs�amb�els�seus�passadors�estaran�correctament�ensamblats.�
� Les�plataformes�de�treball�estaran�correctament�amatents�i�adequades�a�l’estructura�de�la�bastida.�
� Les�baranes,�passamans,�barres�intermèdies�i�entornpeus�estaran�correctament�amatents�i�en�condicions.�

Els�accessos�estan�en�condicions�correctes.�
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� Els�accessos�estaran�en�correctes�condicions.�
� Complementàriament,� és� convenient� la� instal�lació� de� xarxes� en� tota� la� zona�de� l’estructura�que�doni� al�

carrer.�
� Instal�lar�marquesines�protectores�en�volada�a�l’altura�de�la�primera�planta�per�a�la�recollida�d’objectes�o�

materials�caiguts�de�forma�incontrolada�cap�a�l’exterior�de�la�bastida.�
� Si�per�problemes�d’espai�han�de�passar�persones�pròpies�o�alienes�a�l’obra�per�sota�de�la�bastida,�s’haurien�

d’instal�lar�sota�el�mateix�qualsevol�sistema�de�recollida�d’objectes�o�materials�de�suficient�resistència.�
� Utilitzar�rodes�amb�frens,�frenar�lo�una�vegada�situat�i�anivellar�lo�amb�ajuda�de�cargols�(husillos).�
� Traslladar�lo�descarregat�de�materials,�de�cables�elèctrics�i�amb�les�eines�assegurades.�No�es�permet�moure�

la�bastida�amb�persones�pujades�en�la�plataforma.�
� A�nivell�de�les�rodes�i�cada�varis�mòduls�muntar�una�creuera�rigiditzadora,�segons�necessitats,�per�a�donar�

major�consistència�a�la�bastida.�
� Triar�una�il�luminació�adequada�mínima�de�100�lux�en�la�zona�de�treball.�
� La�zona�on�serà�la�estarà�degudament�senyalitzada:�
� Laboral:� càrrega�màxima� admissible,� senyalització� d’obligació,� protecció� obligatòria� de� peus,�mans,� cap,�

etc.�
� Viària:�perill�obres,�limitació�de�velocitat,�abalisament�mitjançant�garlandes�lluminoses�fixes�i�intermitents.�
� Per� als� vianants:� senyalització� dels� diferents� elements� estructurals� situats� a� nivell� de� carrer� mitjançant�

pintura�reflectant�a�barres�blanques� i�vermelles,� impedint�el�pas�per�sota�de�zones�on�es�puguin�copejar�
amb�alguna�part�de�l’estructura.�Es�col�locarà�el�senyal�complementari�de�“prohibit�passar�vianants”.�

�
ENCOFRATS�AMB�ESTRUCTURES�METÀL�LIQUES�TUBULARS�

TRADICIONAL�

� Es�seguiran�estricta�i�rigorosament�les�indicacions�del�projecte�de�muntatge�que�deu�existir.�En�el�cas�que�
no�existeixi,�l’empresa�fabricant/subministrador�que�instal�li�l’encofrat�realitzarà�el�corresponent�certificat�
de�muntatge.�

� Es�seguiran�les�instruccions�indicades�pel�fabricant�de�l’encofrat�en�el�seu�manual�de�muntatge,�que�deurà�
arribar�juntament�amb�el�material.�

� El�muntatge�de�l’encofrat�sempre�serà�realitzat�per�personal�especialitzat.�
� En�el�cas�de�subministrar�se�material�per�muntatges�successius,�el�fabricant/subministrador�organitzarà�a�

l’obra�un�curset�de�formació�pel�personal�encarregat�d’aquest�muntatges,�del�que�quedarà�constància�en�
un�certificat�d’assistència�amb�la�firma�de�tot�el�personal�intervinent�(docent�i�assistent).�

� Abans�del�començament�del�muntatge,�es�compliran�les�següents�especificacions�preventives:�
�Tots�els�muntadors�disposaran�dels�equips�de�protecció�individual�preceptius�i�sabran�utilitzar�los.�
�Verificar�l’estat�del�material,�llençant�el�material�defectuós.�Si�el�material�no�està�galvanitzat,�verificar�
d’importància�dels�punts�d’oxidació.�
�No�s’utilitzaran�elements�de�diferent�fabricació�sota�cap�concepte.�

� S’acotarà�i�senyalitzarà�l’àrea�de�treball,�inclosa�la�zona�de�càrrega,�descàrrega�i�acopi.�
� Tot�el�material�arribarà�a�l’obra�lligat�o�agrupat�de�tal�manera�que�s’evitarà�el�seu�desplaçament.�
� S’evitarà�la�presència�o�pas�de�persones�sota�càrregues�suspeses.�
� No�es�manipularan�manualment�càrregues�superiors�als�25�kg.�
� Abans� de� l’inici� del�muntatge� es� deurà� comprovar� la� idoneïtat� del� terreny� (consistència,� nivellació,� etc.)�

regularitzant�se�i�assentant�lo�en�cas�necessari.�
� Sempre�s’instal�laran�les�bases�dels�encofrats�que�es�recolzaran�sobre�taulons�de�repartiment�de�càrregues�

a�les�zones�de�recolzament�directe�sobre�el�terreny.�Les�bases�es�clavaran�als�taulons�de�repartiment.�
� Un� cop�muntades� les� travesses� o� llarguers� de� la� base� es� col�locarà� la� primera� diagonal� horitzontal� i� es�

procedirà�a�nivellar�la�base�per�garantir�la�verticalitat�del�muntatge.�
� Es�necessari� l’ús�d’arnès�de�seguretat,�anclant�el�mosquetó�a�la�pròpia�estructura�de�l’encofrat,�del�nivell�

inferior�més�alt�ja�consolidat.�
� Els�treballs�de�muntatge�en�alçada�de�l’encofrat�es�protegiran�amb�les�proteccions�individuals�i�col�lectives�

pertinents.�(Escales�d’ascens�vertical,�línia�de�vida,�plataforma�de�muntatge,�baranes...).�
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� Els�ascensos�per�la�torre�es�realitzaran�per�l’interior�de�la�mateixa,�mai�per�l’exterior.�
� Instal�lació�de�xarxa�horitzontal�anticaigudes.�
�
Muntatge�de�xarxa�horitzontal�sobre�encofrats�amb�estructura�metàl�lica�tubular.�
�
� Es�fixarà�la�xarxa�a�la�coronació�de�la�torre�mitjançant�mosquetons�o�anclatges�dissenyats�pel�fabricant�de�

la�xarxa.�Els�punts�d’anclatge�seran�tots�els�suports�verticals�de�la�torre.�
� El�personal�encarregat�del�seu�muntatge�anirà�provist�d’arnès�anticaigudes.�
�
TORRETES�DE�FORMIGONAT�

� L’ascens� i�descens�a� la�plataforma�es�realitzarà�a�través�d’una�escala�de�ma�soldada�0�ancorada�als�peus�
drets.�

� L’ascens�a�la�plataforma�es�tancarà�amb�una�cadena�o�barra�sempre�que�es�treballi�en�ella.�
� La�plataforma�estarà�envoltada�d’una�barana�de�90�cm.�d’alçada�formada�per�passamà�i�barra�intermitja.�
� La�superfície�de�la�plataforma�serà�del�tipus�antilliscant.�
� �Les�torretes�de�formigonat�estaran�previstes�de�dues�rodes�paral�leles�fixades�una�a�una�als�peus�drets�per�

permetre��un�millor�canvi�d’ubicació.�Els�peus�drets�oposats�no�tindran�rodes�perquè�actuïn�de�fre�un�cop�
ubicada�la�torreta.�

� Es� prohibeix� el� transport� de� persones� i/o� objectes� sobre� les� plataformes� de� les� torretes� de� formigonat�
durant�els�canvis�de�posició�en�previsió�de�caigudes.�

�
ESCALES�DE�MA��

� Es�prohibeix�la�utilització�d’escales�de�ma�per�salvar�alçades�superiors�a�5�m.�
� Les�escales�estaran�dotades�en�llur�extrem�inferior�per�sabates�de�goma�antilliscants.�
� Estaran�lligades�per�la�seva�part�superior�a�l’objecte�o�estructura�a�que�es�vol�accedir.�
� Les� escales� de� ma� a� utilitzar,� s’instal�laran� de� tal� forma� que� la� distancia� del� recolzament� inferior� a� la�

projecció�vertical�sigui�superior�a�¼�de�la�longitud�total�de�l’escala.�
� A�les�escales�de�fusta,�el�muntant�ha�de�ser�d’una�sola�peça�i�els�graons�han�d’anar�engalzats.�
� Es�prohibeix�transportar�pesos�a�ma�o�sobre�esquena�superiors�a�25�Kg�per�una�escala�de�ma.�
� L’accés�d’operaris�per�l’escala�es�farà�d’un�en�un.�
� Es� prohibeix� recolzar� les� escales� de� ma� en� llocs� u� objectes� poc� ferms� que� puguin� mermar� l’estabilitat�

d’aquest�mitjà.�
� L’accés�i�descens�per�l’escala�es�farà�frontalment,�es�a�dir�mirant�els�graons�de�l’escala.�
� Les�escales�de�ma�sobrepassaran�1m.�com�a�mínim�de�la�superfície�u�objecte�a�accedir.�
� Les� escales� de� fusta� estaran� protegides� de� la� intempèrie� amb� vernissos� transparents� per� tal� de� que� no�

amaguin�llurs�possibles�desperfectes.�
� Les�escales�metàl�liques�no�estaran�suplementades�per�unions�soldades.�
� L’empalmament�d’escales�es�farà�amb�elements�industrials�dissenyats�per�aquest�fi.�

ESCALES�DE�TISORA�
� Estaran�dotades�de�la�articulació�superior�i�topalls�d’obertura�a�la�meitat�de�l’alçada�amb�una�cadeneta�de�

limitació�d’obertura�màxima.�
� Les�escales�de�tisora�s’utilitzaran�sempre�com�a�tals,�obrin�els�dos�costats.�
� Les�escales�en�posició�d’us�estaran�totalment�obertes�per�no�mermar�llur�estabilitat.�
� Les�escales�de�tisora�no�s’utilitzaran�mai�com�a�cavallets�per�sustentar�plataformes�de�treball.�
� Sempre�es�recolzaran�en�superfícies�horitzontals.�
�
PUNTALS�

� Els�puntals�es�portaran�als�talls�d’obra�en�paquets�uniformes�lligats�correctament�per�evitar�despreniments�
�innecessaris.�

� Els� puntals� telescòpics� es� transportaran� a� coll� amb� els� passadors� i� mordasses� instal�lades� en� posició�
d’immobilitat�de�la�capacitat�d’extensió�o�retracció�dels�puntals.�
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� Els�puntals�es�clavaran�en�els�taulons�inferior�i�superior�per�aconseguir�una�major�estabilitat.�
� Es� prohibeix� la� utilització� de� trossos� d’armadura� (caliquenyos)� com� a� substitucions� de� passadors� i�

mordasses�en�els�puntals�telescòpics.�
�
SITGES�DE�CIMENT�I�MORTER�

� L’operació�de� càrrega� i� descarrega�del� camió�es� realitzarà� amb�grua,� la�posició�exacta�es� guiarà�per�dos�
operaris�amb�cordes�lligades�per�a�tal�menester�i�dirigida�per�un�encarregat.�

� En�previsió�de�sobrepressions�que�creïn�núvols�de�pols,�el�ciment�es�transvasarà�comprimit�de�cisterna�a�
sitja�a�un�màxim�de�dues�atmosferes.�

� Els� accessos� a� la�boca� superior�de� la� sitja� es� realitzaran�a� través�de� l’escala� vertical,�prevista�d’anells�de�
seguretat�anticaiguda.�

� La�part�superior�de�la�sitja�estarà�dotada�de�ganxos�on�lligar�el�cinturó�de�seguretat.�
� Les�operacions�de�manteniment�a� realitzar� a� l’interior�de� la� sitja� es� realitzarà�per�personal�especialitzat,�

amb�el�cinturó�de�seguretat�enganxat�a�un�cable�ancorat�a�la�part�superior�de�la�sitja,�en�presencia�constant�
d’un�vigilant�superior.�Al�costat�del�comandaments�de� la�sitja�s’haurà� instal�lat�un�cartell�amb�la�següent�
llegenda�“Perill,�no�accionar,�homes�treballant�a�l’interior”.�

�
PLATAFORMES�AÈRIES�AUTOPROPULSADES�
�
� Les�plataformes�aèries�a�utilitzar�en�aquesta�obra�portaran�el�marcat�C.E.�
� Les�plataformes�elevadores�estaran�equipades�d'un�dispositiu�de�seguretat,�un�inclinòmetre�de�mercuri�o�

electrònic,�limitador�de�qualsevol�moviment�d'elevació�quan�es�sobrepassi�la�pendent�del�terreny�que�faci�
inestable�la�plataforma.�

� Només�els� treballadors�qualificats�podran�usar�les.�Hauran�d’anar�amb�arnés,� lligats�en�algun�punt�de� la�
plataforma�i�no�treballar�amb�climatologies�adverses.�

� A�més�a�més,�disposaran�de:��
manipulador�de�bloqueig�mecànic.�
Presostats�de�limitació�de�càrrega.�
Vàlvula�de�bloqueig�en�els�cilindres�d'elevació.�
Vàlvula�paracaigudes.�
Consola�d'emergència.�
Vàlvula�de�descens�per�a�control�manual.�
En�cas�que�tinguin�rodes,�que�siguin�antipunxades.�
Giròfar�de�seguretat.�
Interruptor�d'aturada�immediata.�

� Abans�d’utilitzar�qualsevol�màquina,�revisar�els�quadres�de�comandament,�bateries�(cura�amb�les�espurnes�
de�soldadura),�parts�mòbils,�pneumàtics,� llums,�alarmes,�cables,�nivells,�etc.�No�utilitzar� les�màquines�en�
semiavaria.�

� Una�vegada� situada� la�màquina,� estabilitzar�la� en� lloc� segur,� anivellant�mitjançant�els�estabilitzadors� (en�
pisos�tous�utilitzar�taulons�per�a�repartir�la�càrrega)�i�realitzar�les�operacions�amb�ordre�i�cura.�

� No�pujar�a�la�plataforma�quan�estigui�en�moviment,�ni�fer�lo�pels�dispositius�d’elevació.�Quan�s’accioni�la�
màquina�des�de�la�base,�separar�se�per�a�evitar�possibles�lesions�en�la�seva�baixada.�

� No�permetre�treballar�a�terceres�persones�prop�de�la�plataforma,�en�els�desplaçaments�vigilar�als�vianants,�
l’espai�sobre�el�cap�i�senyalitzar�oportunament�la�zona�de�treball.�Mantenir�una�distància�de�seguretat�amb�
les� esteses� elèctriques.� No� utilitzar� plataformes� amb�motor� de� combustió� en� recintes� tancats� tret� que�
estiguin�bé�ventilats.�

� No�elevar�ni�conduir�la�plataforma�amb�vent�o�condicions�meteorològiques�adverses.�
� Mai�subjectar� la�plataforma�o� l’operari�a�estructures� fixes.�Si� s’enganxa,�no� intentar�alliberar�la;�cridar�al�

personal�qualificat.�No�tractar�d’allargar�l’abast�de�la�màquina�amb�mitjans�auxiliars,�com�escales,�bastides,�
etc.,�eliminant�la�protecció�que�ofereix�la�barana,�treballar�amb�els�2�peus�fermament�donats�suport�sobre�
la�plataforma.�

� Prohibit�elevar�càrregues�amb�aquests�equips,�les�eines�estaran�bé�subjectes.�
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� Al� finalitzar� el� treball,� aparcar� la� màquina� en� el� lloc� indicat,� tancar� tots� els� contactes� i� verificar� la�
immobilització.�

�
CABLES�O�ESLINGUES�
� Els� cables� solen� sortir� de� fàbrica� en� rotllos� o� rodets,� aspes,� etc.,� degudament� greixats� i� protegits� contra�

elements�i�ambients�oxidants�o�corrosius.�
� Abans�d’instal�lar�un�cable,�verificar�que�les�corrioles�i�tambors�no�presentin�ressaltis�o�punts�que�puguin�

danyar� el� cable,� així� com� que� aquest� passada� correctament.� Per� a� la� manipulació,� els� operaris� han�
d’utilitzar�guants�de�cuir.�

� Els�extrems�dels�cables�han�de�quedar�sempre�protegits�amb�lligades�a�fi�d’evitar�el�descablejat.�En�algunes�
ocasions�se�substitueixen�les�lligades�per�soldadura�que�uneix�tots�els�filferros.�

� En� la� càrrega�a�elevar,�els�punts�de� fixació�de� la�eslinga�no�permetran�el� lliscament�d’aquesta,�haventse�
d’emprar,� de� ser� necessari,� distanciadors,� etc.� Els� citats� punts� haurien� de� trobar�se� convenientment�
disposats�en�relació�al�centre�de�gravetat.�

� En�l’elevació�de�peces�de�gran�longitud�és�convenient�l’ocupació�de�pòrtics.�
� Els�cables�de�les�eslingues�no�haurien�de�treballar�formant�angles�aguts,�amb�guardacaps�adequats.�
� Les�eslingues�no�es�donaran�suport�mai�sobre�arestes�vives,�per�a�això�haurien�d’intercalar�se�cantoneres�o�

esquadres�de�protecció.�
� Els�brancs�de�dos�eslingues�distintes�no�haurien�de�creuar�se,�és�a�dir,�no�muntaran�uns�sobre�uns�altres,�

sobre�el�ganxo�d’elevació.�
� Abans�de�l’elevació�completa�de�la�càrrega,�s’haurà�de�tibar�suaument�la�eslinga�i�elevar�la�no�més�de�10�

cm.�per�a�verificar�el�seu�amarri�i�equilibri.�Mentre�es�tiben�les�eslingues�no�s’haurien�de�tocar�la�càrrega�ni�
les�pròpies�eslingues.�

� Quan�hagi�de�moure’s�una�eslinga,�afluixar�la�prou�per�a�desplaçar�la�sense�que�fregui�contra�la�càrrega.�
� Mai�es�tractarà�de�desplaçar�una�eslinga�situant�se�sota�la�càrrega.�
� Mai�haurà�de�permetre’s�que�el�cable�giri�respecte�al�seu�eix.�
� En� cas� d’empalmar�se� eslingues,� haurà�de� tenir�se� en� compte�que� la� càrrega�a�elevar� ve� limitada�per� la�

menys�resistent.�
�
EMMAGATZEMATGE�I�MANTENIMENT:�
� S’emmagatzemaran�en�lloc�sec,�bé�ventilat�i�lliure�d’atmosferes�corrosives�o�polsoses.�
� No� estaran� en� contacte� directe� amb� el� sòl,� suspenent�les� de� suports� de� fusta� amb� perfil� arrodonit� o�

dipositant�les�sobre�estaques�o�taujanes.�
� No�exposar�les�eslingues�al�rigor�del�sol�o�a�aquest�efecte�de�temperatures�elevades.�
� A�fi�d’evitar�trencaments�imprevistes,�és�necessari�inspeccionar�periòdicament�l’estat�de�tots�els�elements�

que�constitueixen�la�eslinga.�
� La� freqüència� de� les� inspeccions� estarà� en� relació� amb� l’ocupació� de� les� eslingues� i� la� severitat� de� les�

condicions� de� servei.� Com� norma� general� s’inspeccionaran� diàriament� pel� personal� que� les� utilitzin� i�
trimestralment�com�a�màxim�per�personal�especialitzat.�

� Les�eslingues�s’han�de�greixar�amb�una�freqüència�que�dependrà�de� les�condicions�de�treball,�podent�se�
determinar�a�través�de�les�inspeccions.�

� Revisions� periòdiques� conforme� a� les� recomanacions� establertes� pel� fabricant� i� tenint� present� el� tipus� i�
condicions� de� treball� que� es� trobi� sotmès.� Fonamentalment� ha� de� comprendre:� els� tambors�
d’enrotllament,� les� corrioles� per� les� quals� discorre,� els� corrons� de� suport;� i� de� forma� especial� ha� de�
comprovar�se�l’estat�dels�entroncaments,�amarris,�fixacions�i�les�seves�proximitats.�

� En�general�el�manteniment�es�concreta�a�operacions�de�neteja�i�greixatge.�
Per�al�greixatge�haurien�de�seguir�se�les�instruccions�del�fabricant,�posant�especial�cura�perquè�l’ànima�del�
cable�recuperi�el�greix�perdut.�Com�norma�general,�perquè�la�lubricació�sigui�eficaç,�es�netejarà�prèviament�
el� cable� mitjançant� raspall� o� amb� aire� comprimit,� sent� aconsellable� la� utilització� d’un� dissolvent� per� a�
eliminar�les�restes�de�greix�vell.�

� Utilitzar�el�lubrificant�adequat�i�greixar�el�cable�a�fons.�
� Encara�que�una�eslinga�treballi�en�condicions�òptimes,�arriba�un�moment�que�els�seus�components�s’han�

afeblit,�sent�necessari�retirar�la�del�servei�i�substituir�la�per�altra�nova.�
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� L’esgotament� d’un� cable� es� pot� determinar� d’acord� amb� el� nombre� de� filferros� trencats� que� segons�
l’O.G.S.H.T.� (Ordenança� General� de� Seguretat� i� Higiene� en� el� Treball)� és� de�més� del� 10%� dels�mateixos�
contats�al�llarg�de�dos�trams�del�cablejat,�separats�entre�si�per�una�distància�inferior�a�vuit�vegades�el�seu�
diàmetre.�

� Es�considerarà�un�cable�esgotat:�
��Per�trencament�d’un�cordó.�
��Quan�la�pèrdua�de�secció�d’un�cordó�del�cable,�a�causa�de�trencament�dels�seus�filferros�visibles�en�
un�pas�de�cablejat,�arribi�a�el�40%�de�la�secció�total�del�cordó.�

� Quan� la�disminució�de�diàmetre�del�cable�en�un�punt�qualsevol�del�mateix�abast�el�10%�en�els�cables�de�
cordons�o�el�3%�els�cables�tancats.�

� �Quan�la�pèrdua�de�secció�efectiva,�per�trencament�de�filferros�visibles,�en�dos�passos�de�cablejat�abast�el�
20%�de�la�secció�total.�

� També�haurà�de�retirar�se�si�presenta�algun�altre�defecte�considerat�com�greu,�com�per�exemple�aixafada,�
formació�de�nusos,�coques,�etc.�

� Es�rebutjarà�la�eslinga�quan�present�deficiències�greus�en�els�accessoris�i�terminals,�tals�com:�
��Punts�de�picada�o�oxidació�avançada.�
��Deformacions�permanents�(doblegats,�aixafades,�allargaments,�etc.).�
��Zones�aplanades�a�causa�del�desgast.�
��Esquerdes.�
��Lliscament�del�cable�respecte�als�terminals.�
��Rosques�afluixades.�

�
PASSAREL�LES�D’OBRA��
� No�es�permeten�passarel�les�a� força�d’un�sol� tauló� inferiors�a�60�cm.�d’ample�o�usar�escales�de�mà�com�

passarel�la.�
� L’ample�mínim�de�la�passarel�la�serà�de�60�cm:�3�taulons�de�fusta�o�2�passarel�les�metàl�liques�de�30�cm.�(o�

una�de�60�cm).�
� Clavar�els�taulons�entre�si,�evitar�pisos�relliscosos.�
� Posar�topalls�en�els�seus�extrems�per�a�evitar�lliscaments�de�la�passarel�la.�
� Utilitzar�taulons�sense�rajaduras,�nusos�o�defectes.�
� Per�a�distàncies�entre�suports�de�menys�de�3�m.�usar�taulons�de�5�cm.�de�grossor,�per�a�distàncies�superiors�

usar�taulons�de�7�cm.�
� A�partir�de�2�m.�d’altura�muntar�baranes�de�90�cm.�d’altura,�barra� intermèdia� i� rodapiés�de�protecció�o�

xarxa�substitutiva�adequada.�
� Situar�les�en�llocs�suficientment�amplis�i�buidats,�protegides�de�possibles�caigudes�de�materials.�
� Assegurar�se�del�bon�muntatge�per�un�supervisor�de�l’obra.�
PLATAFORMA�RECEPCIÓ�MATERIAL�
� Serà�de�xapa�industrial�lagrimeada�i�d’estructura�metàl�lica,�es�col�locarà�en�volada�sobresortint�dels�buits�

verticals�de�façana�uns�2,5�m2�de�superfície.�
� Estarà� dotat� de� barana� de� seguretat� de� 1m�d’altura� en� els� seus� dos� laterals,� cadena� d’accés� i� topall� de�

retenció�en�la�part�frontal�per�a�mitjans�auxiliars�que�es�desplacin�mitjançant�rodes�
� El�pis�serà�de�xapa�industrial�lagrimeada�de�3�mm�d’espessor�i�estarà�al�mateix�nivell�del�forjat�de�treball,�

sense�rampes�ni�graons�de�discontinuidad.�
� Disposarà�opcionalment�de�trapa�practicable�per�a�permetre�el�pas�del�cable�de�la�grua�torre�si�s’opta�per�

col�locar�totes�les�plataformes�sota�la�mateixa.�
� Haurà�de� ser� capaç�de� suportar� càrregues�de�2.000�Kg/m2� i� haurien�de� tenir� com�a�mínim�un� certificat�

d’idoneïtat,�resistència�portant�i�estabilitat,�garantit�pel�fabricant,�si�se�segueixen�les�seves�instruccions�de�
muntatge�i�utilització.�

� Per� a� realitzar� la� descàrrega� manual,� l’operari� sempre� estarà� subjecte� mitjançant� arnés� a� un� element�
resistent�de�l’obra.�

� El�personal�encarregat�de�recollir�el�material�en�les�plantes�mai�se�situarà�sobre�les�plataformes.�
CORRIOLES�I�ROLDANES�
� El�pal�o�travesser�que�està�muntada�la�oldana,�ha�d’estar�suportat�per�dos�punts�com�a�mínim.�
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� La� corda� d’hissar� ha� de� tenir� un� ganxo� adequat� amb� trava� de� seguretat:� els� ganxos� fets� amb� filferros�
doblegats�són�perillosos.�

� Substituir�la�corda�d’hissar�quan�estigui�gastada�o�deteriorada.�
� Asseguri’s�que�la�càrrega�que�està�hissant�estigui�bé�amarrada.�
� Si�es�transporta�un�líquid�en�un�baldi,�sempre�ha�de�tenir�una�tapa.�
� Sempre�usi�guants�per�a�protegir�se�les�mans�quan�estigui�hissant�el�baldi.�
� Si�la�corriola�està�a�més�de�5�m.�d’altura,�consideri�la�possibilitat�d’usar�un�mecanisme�de�cric.�
� Quan�la�corriola�està�muntada�prop�de�la�vora�d’un�sostre,�es�requereixen�barandas�protectores�i�rodapiés.�
� Si�dues�o�més�persones�estan�realitzant�l’operació,�una�d’elles�ha�de�donar�les�instruccions�perquè�puguin�

funcionar�com�equip.�
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8.�PREVISIÓ�EN�UTILITZACIÓ�DE�MAQUINARIA�
�
MAQUINARIA�EN�GENERAL�

� Els�motors�amb�transmissió�mitjançant�eixos�i�politges�estaran�dotat�de�carcassa�antiatrapaments.�
� Els�motor�elèctrics�estaran�dotades�de�carcasses�separadores�eliminadores�del�risc�de�contacte�directe�amb�

l’energia�elèctrica.�
� Es�prohibeix�la�manipulació�de�qualsevol�element�d’una�màquina�elèctrica�estant�connectada�a�la�xarxa�de�

subministre.�
� Les�màquines�amb�funcionament� irregular�o�avariades�seran�retirades� immediatament�per� la�reparació�o�

substitució,�o�en�el�seu�defecte�assenyalades�amb�un�cartell�de�“Màquina�avariada”.�
� Les�càrregues�de�transport�suspeses�estaran�sempre�a�la�vista�dels�gruistes�amb�el�fi�d’evitar�els�accidents�

per�mala�visibilitat�en�la�trajectòria�de�la�càrrega.�
� Els� angles� de� visió� deficient� de� càrrega� es� supliran� amb� operaris� que�mitjançant� comunicació� de� radio�

control�guiaran�la�maniobra.�
� Totes�les�màquines�d’energia�elèctrica�estaran�dotades�de�presa�a�terra�en�combinació�amb�els�disjuntors�

diferencials.�
�
MAQUINARIA�DE�MOVIMENT�DE�TERRA�EN�GENERAL�

� Les� màquines� estaran� dotades� de� fars� de� marxa� endavant� i� retrocés,� servofré,� fre� de� ma,� botzina�
automàtica�de�retrocés� retrovisors�a�ambdós�costats,�pòrtic�de�seguretat�antibolcada� i�antiinpactes,� i�un�
extintor.�

� Es�prohibeix�treballar�o�restar�el�radi�d’acció�de�la�màquina.��
� Es�prohibeix�el�transport�de�persones�sobre�la�màquina�del�moviment�de�terres.�
� Es�prohibeix�les�tasques�de�manteniment�o�reparació�amb�el�motor�en�marxa.��
� S’instal�laran� topes� de� seguretat� al� final� de� recorregut� � davant� de� la� coronació� de� talls� els� que� s’ha�

d’aproximar�la�màquina.�
� Es�prohibeix�l’aplec�de�terres�a�menys�de�2�m.�del�tall�d’excavació.�
� S’evitaran�els�treballs�amb�màquines�avariades�o�semiavariades.�
� Es�lliurarà�per�escrit�als�maquinistes�la�següent�normativa�d’actuació�preventiva.�
� Per�pujar�i�baixar�de�la�màquina�utilitzi�les�escales�o�accessos�per�a�tal�funció.��
� No�tracti�de�realitzar�ajustos�amb�la�màquina�en�funcionament.�
� No�deixi�que�les�persones�no�autoritzades�pugin�a�la�màquina.�
� No�treballi�amb�la�màquina�amb�avaria�o�semiavaria,�repari�la�primer�i�després�realitzi�el�seu�treball.�
� No�guardi�draps�greixats�ni�combustibles�a�la�màquina,�poden�incendiar�se.�
� Es� cas�d’escalfament�del�motor,� recordi�que�no� s’ha�d’anar�directament�a� la� tapa�del� radiador.� El� vapor�

després,�si�ho�fa,�pot�causar�li�cremades�greus.�
� Recordi�que�l’oli�del�motor�està�calent�quan�aquest�ho�està,�faci�el�canvi�quan�estigui�fred.�
� No�fumi�quan�manipuli�la�bateria�ni�quan�reposti.�
� No�toqui�directament�l’electròlit�de�la�bateria�amb�els�dits.�
� Si�ha�de�manipular�el�sistema�elèctric,�desconnecti�el�motor�i�extregui�totalment�les�claus�del�contacte.�
� Abans� de� soldar� canonades� del� sistema�hidràulic� buidi�les� i� netegi�les� d’oli,� recordi� que� l’oli� del� sistema�

hidràulic�és�inflamable.�
� No�alliberi�els�frens�de�la�màquina�en�posició�de�parada�si�abans�no�ha�instal�lat�les�falques�d’immobilització�

de�les�rodes.�
� Si� s’ha� d’arrancar� la� màquina� mitjançant� la� bateria� d’un� altre� prengui� les� precaucions� per� eliminar� les�

espurnes��dels�cables.��
� Vigili�la�pressió�dels�pneumàtics,�treballi�amb�la�pressió�recomanada�pel�fabricant.�
� Durant�el�reblert�d’aire�de�les�rodes�situïs�darrera�de�la�banda�de�rodadura�apartat�del�punt�de�connexió,�

recordi�que�un�trencament�del�conducte�de�goma�o�de�la�boquilla�pot�convertir�el�conjunt�en�un�fuet.�
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Retroexcavadora:�
� S’ha�de�procurar�la�mínima�presència�de�treballadors�al�voltant�de�les�màquines.�
� És� prohibida� la� presència� de� treballadors� en� el� radi� de� gir� de� les�màquines,� prohibició� que� s’haurà� de�

senyalitzar�a�la�part�exterior�de�la�cabina�del�conductor.�
� En�marxa�enrere,�el�conductor�haurà�d’accionar�el�clàxon�i�les�llums�blanques.�
� Abans�d’iniciar�els�treballs�d’execució�mitjançant�retroexcavadora�s’haurà:�

- revisar�els�frens,�d’ajustar�els�miralls�retrovisors,�comprovar�la�visibilitat.�
- comprovar�el�clàxon�de�marxa�enrere.�

En�finalitzar� la� jornada,�s’haurà�de�deixar� la�màquina�a� la�zona�d’estacionament�prefixada,�baixar�el�catúfol� i�
recolzar�lo�a�terra.�
Abans�de�sortir�del�lloc�de�conducció�s’ha�de�tenir�present:�

- Posar�el�fre�d’estacionament.�
- Posar�en�punt�mort�els�diferents�comandaments.�
- Si�l’estacionament�és�perllongat�(més�d’una�jornada),�es�desconnectarà�la�bateria.�
- Treure�la�clau�de�contacte.�
- Tancar�la�cabina�i�tots�els�punts�d’accés�a�la�màquina.�

S’ha�de�tenir�la�precaució�de�no�deixar�mai�en�el�cas�d’estacionament,�ni�en�cas�de�curts�períodes,�el�motor�
en�marxa�ni�la�cullera�aixecada.�

�
GRUES�AUTOPROPULSADES�

� Sol�licitar�documentació�completa�a�d’entrar�en�obra.�
� Abans�d’iniciar�les�maniobres�de�càrrega�s’instal�laran�cunyes�inmovilitzadores�en�les�quatre�rodes�i�els�gats�

estabilitzadors.�
� Al� contactar� amb� una� línia� elèctrica� (amb� la� ploma),� demanar� auxili� amb� la� botzina� i� esperar� a� rebre�

instruccions.�
� Sempre�que�sigui�possible,�mantenir�la�càrrega�a�la�vista,�en�cas�contrari,�usar�un�guiador�de�càrregues.�
� No�romandre�en�el�ràdio�de�gir�de�la�grua.�
� No�saltar�mai�directament�al�sòl�des�de�la�màquina,�si�no�és�per�un�imminent�risc�per�a�la�integritat�física�

del�treballador,�pujar�i�baixar�del�camió�grua�pels�llocs�previstos�per�a�això.�
� No�permetre�que�ningú�s’enfili�sobre�la�càrrega.�
� No� abandonar� mai� la� màquina� amb� una� càrrega� suspesa.� A� l’hora� d’estacionar�la,� frenar�la� en� zona�

designada�i�retirar�claus.�
� No�consentir�que�s’utilitzin�aparells�danyats�o�defectuosos.�
� No�arrossegar�càrregues,�només�traslladar�les.�
� Els�ganxos�de�pengi�estaran�dotats�de�pestells�de�seguretat.�
� Es� prohibeix� sobrepassar� la� càrrega� màxima� admissible� fixada� pel� fabricant� del� camió� en� funció� de�

l’extensió�braç�grua.�
� Les�rampes�d’accés�als�talls�no�superaran�el�pendent�del�12�%�en�prevenció�de�atoraments�o�bolcada.�
� Es�prohibeix�realitzar�suspensió�de�càrregues�de�forma�lateral�quan�la�superfície�de�suport�del�camió�estigui�

inclinada�cap�al�costat�de�la�càrrega,�en�previsió�dels�accidents�per�bolcada.�
� Les�càrregues�en�suspensió,�per�a�evitar�cops�i�balancejos�es�guiaran�mitjançant�caps�de�govern.�
� Es�prohibeix�la�permanència�de�persones�entorn�del�camió�grua�a�distàncies�inferiors�a�5�m.�
� Es�prohibeix�la�permanència�sota�les�càrregues�en�suspensió.�
� Mantenir�la�màquina�allunyada�de�terrenys�insegurs,�propensos�a�enfonsaments.�
� Assegurar�la�immobilització�del�braç�de�la�grua�abans�d’iniciar�un�desplaçament.�
� Netejar� les� sabates�del� fang�o�grava�que�poguessin� tenir� abans�de�pujar�a� la� cabina.� La� relliscada�en�els�

pedals�durant�una�maniobra�o�durant�la�marxa,�pot�provocar�accidents.�
� Aixecar�una�sola�carrega�cada�vegada.�
� Assegurar�se� que� la� màquina� estigui� estabilitzada� abans� d’aixecar� càrregues.� Posar� en� servei� els� gats�

estabilitzadors�totalment�estesos,�és�la�posició�més�segura.�
� Evitar�el�contacte�amb�el�braç�telescòpic�en�servei,�es�poden�sofrir�atrapaments.�
�

CABRESTANT�MECÀNIC�
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� La�màquina�disposarà�d’instruccions�d’ús�i�manteniment.�
� Abans�de�començar�el�treball�es�comprovarà�l’estat�dels�accessoris�de�seguretat,�el�cable�de�suspensió�de�

càrregues�i�les�eslingues.�
� No�situar�se�sota�les�càrregues�suspeses.�
� No�es�produiran�simultàniament�moviments�d’elevació�o�descens�i�gir.�
� Queda� prohibit� arrossegar� càrregues� pel� terra,� fer� tracció� obliqua� o� deixar� càrregues� suspeses� amb� la�

màquina�parada,�al�igual�que�intentar�elevar�una�càrrega�anclada�a�terra�o�algun�altre�punt.�
� Es�comprovarà�l’existència�de�limitador�de�recorregut.�
� Serà�visible�un�cartell�amb�el�pes�màxim�a�elevar.�
� Es�disposarà�a�la�màquina�de�la�barana�davantera�que�normalment�disposen.�
� Els� operaris� que� recepcionen� la� càrrega� deuran� dur� cinturons� de� seguretat� anticaigudes� anclats� a� punts�

resistents�independents�de�la�màquina.�
� S’ha� de� considerar� que� la� secció� del� cable� d’elevació� sigui� d’unes� condicions� que� suporti� la� càrrega� de�

trencament:�càrrega�d’elevació�x�coeficient�de�seguretat�(4).�
� Els�elements�movibles�estaran�protegits�amb�carcasses.�
� Per�l’elevació�s’utilitzaran�recipients�adequats.�
� El�cable�es�revisarà�diàriament.�
� El�ganxo�de�suspensió�de�càrregues�serà�de�tancament�de�seguretat�i�estarà�en�bon�estat.�
� El�cable�d’alimentació�es�trobarà�en�perfecte�estat.�
� El�motor�estarà�correctament�protegit.�
� Al� finalitzar� la� jornada� es� posaran� els� comandaments� a� zero,� no� es� deixaran� càrregues� suspeses� i� es�

desconnectarà�la�corrent.�
�
MAQUINES�I�EINES�EN�GENERAL�

� Les�màquines�elèctriques�estaran�protegides�per�doble�aïllament�elèctric.�
� Les�màquines�amb�capacitat�de�tall�tindran�el�disc�protegit�amb�carcassa�antiprojeccions.�
� Les�eines�a�utilitzar�amb�compressor�estaran�dotades�de�camises�insonoritzades�per�disminuir�el�soroll.�
� Es�prohibeix�la�utilització�de�màquines�i�eines�per�personal�no�autoritzat�per�evitar�accidents�per�imperícia.�
� Es�prohibeix�deixar�màquines�de�tall�o�taladres�abandonades�al�terra.�
�
SERRA�CIRCULAR�DE�TAULA�

� Les� serres� no� s’ubicaran� a� distancies� menors� a� 3� m.� del� llindar� dels� forjats,� sinó� estan� expressament�
protegits�per�xarxes.�

� S’haurà�de�disposar�d’un�gabinet�divisor�separat�tres�mil�límetres�del�disc�de�la�terra.�
� S’ha�d’instal�lar�un�caperutxó�a�la�part�superior�de�manera�que�no�dificulti�la�visibilitat�per�realitzar�el�tall.�
� S’ha�de� tancar�completament�el�disc�de� la�serra�que�es�troba�per�sota�de� la� taula�del� tall,�mitjançant�un�

resguard,�es�deixarà�només�una�sortida�per�les�llimadures.�
� S’ha�de�situar�un�interruptor�de�parada�i�marxa,�a�la�mateixa�serra�circular.�
� Es�vetllarà�en�tot�moment�que�les�dents�de�la�serra�circular�es�trobin�convenientment�entrescades.�
� No�s’ubicaran�en�àrees�de�transport�de�càrregues�elevades.�
� Les�serres�estaran�dotades�de:�

- Carcassa�de�cobriment�del�disc.�
- Tall�divisor�de�disc.�
- Element�d’empenta�de�la�peça�a�tallar�i�guia.�
- Carcassa�de�transmissió�per�politges.�
- Interruptor�estanc.�
- Presa�de�terra.�

� La�alimentació�elèctrica�es�realitzarà�a�mercè�de�mànegues�antihumitat.�
� Es�prohibeix�ubicar�la�serra�a�llocs�embassalats.�
� En�posició�de�funcionament,�la�serra�estarà�quartada�de�mobilitat.�
� Al�tallar�el�subministrament�d’energia�elèctrica,�el�full,�s’ha�d’aturar�en�menys�de�10�segons.�
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� S’haurà� de� complir� a� cada�moment� el� RD� 1435/1992,� del� 27� de� novembre,� pel� qual� es� dictaminen� les�
disposicions�d’aplicació�en�seguretat�i�condicions�de�salut�sobre�maquinària.��

�
ARMADURES�

� S’ha�d’establir�una�zona�d’aplec�d’armadura�ja�treballades.�
� L’eslingat� de� les� armadures� per� a� elaboració� i� el� transport� es� realitzarà� amb� eslinges� que� garantitzin�

l’estabilitat�de�la�peça�en�la�seva�manipulació.�
� S’han�d’acotar�i�senyalitzar�els�camins�de�transport�de�les�armadures�fins�al�tall�d’obra.�
� En�el�cas�de�la�fabricació�d’armadures�en�la�mateixa�obra,�s’haurà�de�preveure�una�xona�d’ubicació�propera�

als�accessos�de�l’obra.�
� L’organització�del�taller�ferralla�es�realitzarà�tenint�en�compte�que�la�manipulació�dels�ferros�s’haurà�de�fer�

seguint� la�màxima� directriu,� és� a� dir,� es� col�locarà� primerament� el�magatzem� de� ferros� no� treballats,� a�
continuació�la�cisalla,�la�plegadora�i�finalment�el�taller�muntatge�de�cèrcols�i�graelles.�

� En�acabar�la�jornada�es�realitzarà�una�neteja�de�retalls�de�ferro,�deixant�el�tall�d’obra�net�i�endreçat.�
� Qualsevol�màquina�elèctrica�del� taller�es� trobarà� centralitzada�en�un�quadre�de� zona�on�es� trobaran�els�

corresponents�diferencials�i�magnetotèrmics.�
� Quan�s’utilitzi�la�soldadura�elèctrica�es�procurarà�que�la�massa�estigui�a�prop�del�lloc�on�s’estigui�realitzant�

la�soldadura.�
� El�grup�convertidor�de� l’equip�de� l’instal�lació�de� la�soldadura�haurà�d’estar�convenientment�aïllat�de� les�

seves�parts�actives.�
� En�cas�que�s’utilitzés�el�bufador�per�als�talls�de�metalls,�s’haurà�d’estar�convenientment�aïllat�de�les�seves�

parts�actives.�
� En�cas�que�s’utilitzés�el�bufador�per�als�talls�de�metalls,�s’haurà�de�tenir�present�la�normativa�d’oxitallada.�
�

GRUP�SOLDADURA�ELÈCTRICA�
�
PINÇA�PORTAELECTRODES�

� La�pinça�portaelectrodes�ha�de�ser�l’adequada�al�tipus�d’elèctrode�utilitzat�i�que�a�més�subjectifortament�
els�elèctrodes.�

� Ha�d’estar�bé�equilibrada�pel�seu�cable�i�fixada�al�mateix�de�manera�que�mantingui�un�bon�contacte.�
� L’aïllament�del�cable�no�s’ha�d’espatllar�en�el�punt�d’entroncament.�

�
CIRCUIT�D’ESCOMESA�

� Els�cables�d’alimentació�han�de�ser�de�la�secció�adequada�per�a�no�donar�lloc�a�sobreescalfaments.�
� El�seu�aïllament�serà�suficient�per�a�una�tensió�nominal�>�1000�V.�
� Els�borns�de�connexió�de�la�màquina�i�la�clavilla�d’endoll�han�d’estar�aïllats.�

�
CIRCUIT�DE�SOLDADURA�

� Els� cables�del� circuit�de�soldadura�al� ser�més� llargs�han�de�protegir�se�contra�projeccions� incandescents,�
grasses,�olis,�etc.,�per�a�evitar�arcs�o�circuits�irregulars.�
�
CARCASSA�

� La� carcassa� ha� de� connectar�se� a� una� presa� de� terra� associada� a� un� interruptor� diferencial� que� talli� el�
corrent�d’alimentació�en�cas�que�es�produeixi�un�corrent�de�defecte.�
�
RADIACIONS�ULTRAVIOLADA�I�LLUMINOSES�

� S’han�d’utilitzar�mampares�de�separació�de�llocs�de�treball�per�a�protegir�a�la�resta�d’operaris.�
� El�material�ha�d’estar�fet�d’un�material�opac�o�translúcid�robust.�
� La�part�inferior�ha�d’estar�almenys�a�50�cm�del�sòl�per�a�facilitar�la�ventilació.�
� S’hauria� de� senyalitzar� amb� les� paraules:� PERILL� ZONA� DE� SOLDADURA,� per� a� advertir� a� la� resta� dels�

treballadors.�
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� El�soldador�ha�d’utilitzar�una�pantalla� facial�amb�certificació�de�qualitat�per�a�aquest� tipus�de�soldadura,�
utilitzant�el�visor�de�cristall�inactínic�les�característiques�del�qual�varien�en�funció�de�la�intensitat�de�corrent�
empleada.�

� �Per� a� cada� cas� s’utilitzarà�un� tipus�de�pantalla,� filtres� i�plaques� filtrants�que�han�de� reunir�una� sèrie�de�
característiques�funció�de�la�intensitat�de�soldeu.�

� En�les�pantalles�haurà�d’indicar�clara�i�indeleblement�la�intensitat�del�corrent�en�ampers�per�a�la�qual�està�
destinada.�
�
PROJECCIONS�I�CREMADES�

� S’han�d’emprar�mampares�metàl�liques�de�separació�de�llocs�de�treball�perquè�les�projeccions�no�afectin�a�
altres�operaris.�

� El�soldador�ha�d’utilitzar�pantalla�de�protecció.�
� El�filtre�de�cristall�inactínic�ha�de�ser�protegit�mitjançant�la�col�locació�en�la�seva�part�anterior�d’un�cristall�

blanc�
�
EXPOSICIÓ�A�FUMS�I�GASOS�

� S’ha�d’instal�lar�un�sistema�d’extracció�localitzada�per�aspiració�que�capta�els�vapors�i�gasos�a�l’origen�amb�
dues�precaucions:�

���Instal�lar�les�obertures�d’extracció�el�més�prop�possible�del�lloc�de�soldadura.�
�� � Evacuar� l’aire� contaminat� cap� a� zones� on� no� pugui� contaminar� l’aire� net� que� entra� en� la� zona�
d’operació.�A�continuació,�es�descriu�quatre�formes�d’instal�lar�sistemes�d’extracció�localitzada.�

� La�campana�mòbil�és�un�sistema�d’aspiració�mitjançant�conductes�flexibles.�Fa�circular�l’aire�sobre�la�zona�
de�soldadura�a�una�velocitat�mínima�de�0,5�m/s.�És�molt�important�situar�el�conducte�el�més�prop�possible�
de�la�zona�de�treball.�Sistema�d’extracció�per�campana�mòbil.�

� La� taula�amb�aspiració�descendent�consisteix�en�una� taula�amb�una�graella�en� la�part� superior.�L’aire�és�
aspirat�cap�avall�a�través�de�la�graella�cap�al�conducte�d’evacuació.�La�velocitat�de�l’aire�ha�de�ser�suficient�
perquè�els�vapors�i�els�gasos�no�contaminin�l’aire�respirat.�Les�peces�no�han�de�ser�massa�grans�per�a�no�
cobrir�completament�el�conducte�i�impedir�l’efecte�d’extracció.��

� Un� recinte� fitat� consisteix� en�una�estructura�amb� sostre� i� dos� costats�que� fiten�el� lloc�on� s’executen� les�
operacions�de�soldadura.�L’aire�fresc�arriba�constantment�al�recinte.�Aquest�sistema�fa�circular�l’aire�a�una�
velocitat�mínima�de�0,5�m/s.�

� Els� conductes� d’extracció� consten� d’una� entrada� de� gas� inert� que� circula� per� un� tub� cap� a� la� zona� de�
soldadura� i� després� juntament�amb�els� vapors� i� gasos�és� conduït�per�un� tub�de� sortida� cap�a� la� càmera�
d’extracció� i� després� al� sistema� d’evacuació.� Quan� la� soldadura� s’efectuï� en� recintes� tancats� de� petites�
dimensions� i� sense� ventilació,� el� soldador� haurà� d’estar� equipat� amb� un� equip� autònom� o� amb�
subministrament�d’aire�des�de�l’exterior�que�a�més�complirà�amb�la�protecció�contra�les�radiacions.�
�
INTOXICACIÓ�PER�FOSGÈ�

� No� s’han� de� realitzar� operacions� de� soldadura� en� les� proximitats� de� banyeres� de� desgreixatge� amb�
productes�clorats�o�sobre�peces�humides.�
�
MUNTATGE�D’EQUIP�DE�SOLDADURA�ELÈCTRICA�

� POSADA�A�TERRA�
� S’ha�de�fer�segons�les�instruccions�del�fabricant.�
� Cal�assegurar�se�que�el�xassís�del� lloc�de�treball�està�posat�a�terra�controlant�especialment� les�preses�de�

terra�i�no�utilitzar�per�a�les�preses�de�la�posada�a�terra�conductes�de�gas,�líquids�inflamables�o�elèctrics.�
� La�presa�de�corrent�i�el�virolla�que�serveix�per�a�unir�el�lloc�de�soldadura�a�la�font�d’alimentació�han�d’estar�

nets�i�exempts�d’humitat.�
� Abans�de�connectar�la�presa�al�virolla�s’ha�de�tallar�el�corrent.�
� Una�vegada�connectada�s’ha�de�romandre�allunyat�de�la�mateixa.�
� Quan�no�es�treballi�s’han�de�cobrir�amb�caputxons�la�presa�i�el�virolla.�

�
CONNEXIONS�I�CABLES�
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� S’ha� d’instal�lar� l’interruptor� principal� prop� del� lloc� de� soldadura� per� a� en� cas� necessari� poder� tallar� el�
corrent.�

� Instal�lar�els�principals�cables�d’alimentació�enlaire�i�connectar�los�posteriorment.�
� Desenrotllar�el�cable�de�l’elèctrode�abans�d’utilitzar�lo,�verificant�els�cables�de�soldadura�per�a�comprovar�

que�el�seu�aïllament�no�ha�estat�danyat�i�els�cables�conductors�per�a�descobrir�algun�fil�nu.�
� Verificar� així�mateix� els� cables� de� soldadura� en� tota� la� seva� longitud� per� a� comprovar� el� seu� aïllament,�

comprovant�que�el�diàmetre�del�cable�de�soldadura�és�suficient�per�a�suportar�el�corrent�necessari.�
� Cal�tenir�en�compte�que�a�mesura�que�la�longitud�total�del�cable�augmenta,�disminueix�la�seva�capacitat�de�

transport�de�corrent.�Per�tant,�per�a�segons�quins�casos�s’haurà�d’augmentar�el�grossor�del�cable.�
� S’ha�de�reemplaçar�qualsevol�cable�de�soldadura�que�presenti�algun�tipus�de� lligam�a�menys�de�3�m�del�

portaelectrodes.�
� No�utilitzar�cargols�per�a�fixar�conductors�trenats�doncs�acaben�per�desaferrar�se.�

�
RECOMANACIONS�

� S’han�d’allunyar�els� fils�de�soldadura�dels�cables�elèctrics�principals�per�a�prevenir�el�contacte�accidental�
amb� el� d’alta� tensió� així� com� cobrir� els� borns� per� a� evitar� un� possible� curtcircuit� causat� per� un� objecte�
metàl�lic�i�situar�el�material�de�manera�que�no�sigui�accessible�a�persones�no�autoritzades.�

� Les� preses� de� corrent� han� de� situar�se� en� llocs� que� permetin� la� seva� desconnexió� ràpida� en� cas�
d’emergència�i�comprovar�que�el�lloc�de�treball�està�posat�a�terra.�

� El�lloc�de�soldadura�ha�de�protegir�se�de�l’exposició�a�gasos�corrosius,�partícules�incandescents�provocades�
per�la�soldadura�o�de�l’excés�de�pols;�l’àrea�de�treball�ha�d’estar�lliure�de�matèries�combustibles.�

� Si�algun�objecte�combustible�no�pot�ser�desplaçat,�ha�de�cobrir�se�amb�material�ignífug.�
� Ha�de�disposar�se�d’un�extintor�apropiat�en�les�proximitats�de�la�zona�de�treball.�

�
PROHIBICIONS�

� No�s’han�de�bloquejar�els�passadissos.�
� Els�conductors�han�d’estar�situats�enlaire�o�recoberts�per�a�no�ensopegar�amb�ells.�
� Els�cables�i�conductors�no�han�d’obstruir�els�passadissos,�escales�o�altres�zones�de�passada.�
� El�lloc�de�soldadura�no�ha�de�situar�se�prop�de�ponts�grua�o�sobre�els�passadissos.�
� La�presa�de�terra�no�ha�d’unir�se�a�cadenes,�cables�d’un�muntacàrregues�o�torns.�
� Tampoc�s’ha�d’unir�a�canonades�de�gas,�líquids�inflamables�o�conduccions�que�continguin�cables�elèctrics.�
� S’ha� d’evitar� que� el� lloc� de� soldadura� estigui� sobre� zones� humides� i� en� qualsevol� cas� s’ha� d’assecar�

adequadament�abans�d’iniciar�els�treballs.�
� Les� conduccions� d’aigua� de� refrigeració� han� d’instal�lar�se� de�manera� que� formin� un� bucle� que� permeti�

degotar�l’aigua�de�condensació�o�en�cas�de�fugida�
� Els�cables�no�han�de�sotmetre’s�a�corrents�per�sobre�de�la�seva�capacitat�nominal�ni�enrotllar�se�al�voltant�

del�cos.�
�
UTILITZACIÓ�SEGURA�DEL�MATERIAL�AUXILIAR�DE�SOLDADURA�
� RECOMANACIONS�
� La�base�de�soldar�ha�de�ser�sòlida�i�estar�donada�suport�sobre�objectes�estables.�El�cable�de�soldar�ha�de�

mantenir�se�amb�una�mà�i�la�soldadura�s’ha�d’executar�amb�l’altra.�
� Els� portaelectrodes� s’han� d’emmagatzemar� on� no� puguin� entrar� en� contacte� amb� els� treballadors,�

combustibles�o�possibles�fugides�de�gas�comprimit.�
� Quan� els� treballs� de� soldadura� s’hagin� d’interrompre� durant� un� cert� període� s’han� de� treure� tots� els�

elèctrodes�dels�portaelectrodes,�desconnectant�el�lloc�de�soldar�de�la�font�d’alimentació.�
� No�utilitzar�elèctrodes�als�quals�els�quedi�entre�38�i�50�mm;�en�cas�contrari�es�poden�danyar�els�aïllants�dels�

portaelectrodes�podent�provocar�un�curtcircuit�accidental.�
� Els�elèctrodes�i�els�seus�portaelectrodes�s’han�de�guardar�bé�secs.�Si�abans�de�ser�utilitzats�estan�mullats�o�

humits�per�qualsevol�raó,�han�d’assecar�se�totalment�abans�de�ser�reutilitzats.�
� Situar�se� de�manera� que� els� gasos� de� soldadura� no� arribin� directament� a� la� pantalla� facial� protectora� i�

protegir�als�altres�treballadors�de�l’arc�elèctric�mitjançant�pantalles�o�mampares�opaques;�dur�roba,�ulleres�
i�calçat�de�protecció.�
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� L’escòria� dipositada� en� les� peces� soldades� ha� de� picar�se� amb� un� martell� especial� de� manera� que� els�
trossos�surtin�en�direcció�contrària�al�cos.�

� Prèviament�s’han�d’eliminar�de�les�escòries�les�possibles�matèries�combustibles�que�podrien�inflamarse�al�
ser�picades.�

� Se�suspendran�els�treballs�de�soldadura�en�muntatge�d’estructures�amb�vents�iguals�o�superiors�a�60km/h.�
i�a�la�intempèrie�sota�règim�de�pluges.�

� Tingui�present�que�amb� inclemències� importants�haurà�de�parar� i� protegir� la�maquina,�encara�que� sigui�
maquina�d’ús�en�intempèrie�i�protegida.�

� Connectar�el�cable�de�massa�el�més�pròxim�possible�a�l’instant�de�soldadura.�
� Procurar� no� pujar� el� grup� a� l’estructura�metàl�lica,� en� tot� cas� acoblar�lo� perfectament� amb� el� cable� de�

terra.�
� Les� bigues� i� pilars� quedaran� fixats� i� immobilitzats�mitjançant� cargols� (husillos)� d’immobilització� (codals,�

eslingues,�etc.)�fins�a�conclòs�el�punteig�de�soldadura.�
�

PROHIBICIONS�
� No�substituir�els�elèctrodes�amb�les�mans�nues,�amb�guants�mullats�o�en�el�cas�d’estar�sobre�una�superfície�

mullada�o�posada�a�terra;�tampoc�s’han�de�refredar�els�portaelectrodes�submergint�los�en�aigua.�
� No�s’han�d’efectuar� treballs�de�soldadura�prop�de� llocs�on�s’estiguin�realitzant�operacions�de�desgreixat,�

doncs�poden�formar�se�gasos�perillosos.�
� Tampoc�es�permetrà�soldar�en�l’interior�de�contenidors,�dipòsits�o�barrils�mentre�no�hagin�estat�netejats�

completament�i�desgasificats�amb�vapor.�
� És�convenient�també�preveure�una�presa�de�terra�local�en�la�zona�de�treball.�
� No� accionar� el� commutador� de� polaritat�mentre� el� lloc� de� soldadura� estigui� treballant;� s’ha� de� tallar� el�

corrent�prèviament�abans�de�canviar�la�polaritat.�
� No�deixar�la�pinça�i�el�seu�elèctrode�directament�en�el�sòl.�Es�donarà�suport�sobre�un�suport�aïllant�quan�

s’hagi�d’interrompre�el�treball.�
� No�tendir�de�forma�desordenada�el�cablejat�de�l’obra.�
� No�instal�lar�ni�mantenir�instal�lada�la�protecció�de�les�clemes�del�grup�de�soldadura.�
� No�anular�i/o�no�instal�lar�la�presa�de�terra�de�la�carcassa�del�grup�de�soldadura.�
� No�desconnectar� totalment�el� grup�de� soldadura� cada�vegada�que�es� realitzi�una�pausa�de�consideració�

durant�la�realització�dels�treballs�(per�a�l’esmorzar�o�menjar,�per�exemple).�
� L’entroncament� de� mànegues� no� es� farà� directament� (amb� protecció� de� cinta� aïllant)� sense� utilitzar�

connectadors� estancs� d’intempèrie� o� fundes� termosoldades.� No� respirar� els� fums� de� soldadura� (de�
galvanitzacions�i�pintures),�soldar�en�llocs�ventilats.�
�
EQUIP�DE�PROTECCIÓ�INDIVIDUAL�

� L’equip�de�protecció�individual�està�compost�per:�pantalla�de�protecció�de�la�cara�i�ulls,�guants�de�cuir�de�
màniga�llarga�amb�les�costures�en�el�seu�interior,�mandil�de�cuir,�polaines,�calçat�de�seguretat�tipus�bota,�
preferiblement�aïllant,�casc�i/o�cinturó�de�seguretat,�quan�el�treball�així�ho�requereixi.�

� La�roba�de�treball� serà�de�pura� llana�o�cotó� ignífug.�Les�mànigues�seran� llargues�amb�els�punyscenyits�al�
canell;�a�més�durà�un�collet�que�protegeixi�el�coll.�És�convenient�que�no�duguin�butxaques�i�en��cas�contrari�
han�de�poder�se�tancar�hermèticament.�

� Els�pantalons�no�han�de�tenir�doblec,�doncs�poden�retenir�les�espurnes�produïdes,�podent�introduir�se�en�
l’interior�del�calçat�de�seguretat.�
�
NORMES�D’UTILITZACIÓ�I�MANTENIMENT�

� El�soldador�ha�de�tenir�cobertes�totes�les�parts�del�cos�abans�d’iniciar�els�treballs�de�soldadura.�
� La� roba� tacada� de� greix,� dissolvents� o� qualsevol� altra� substància� inflamable� ha� de� ser� rebutjada�

immediatament;�així�mateix� la�roba�humida�o�suada�es�fa�conductora�pel�que�deu�també�ser�canviada�ja�
que� en� aquestes� condicions� pot� ser� perillós� tocar�la� amb� la� pinça� de� soldar� No� es� realitzarà� treball� de�
soldadura�plovent�o�en�llocs�conductors�sense�protecció�elèctrica�adequada.�
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� Abans�de�soldar�s’ha�de�comprovar�que�la�pantalla�o�careta�no�té�escletxes�que�deixin�passar�la�llum,�i�que�
el�cristall�contra�radiacions�és�adequat�a�la�intensitat�o�diàmetre�de�l’elèctrode.�

� Els�ajudants�dels�soldadores�o�operaris�pròxims�han�d’usar�ulleres�especials�amb�cristalls�filtrants�adequats�
al�tipus�de�soldadura�a�realitzar.�

� Per� a� col�locar� l’elèctrode�en� la� pinça�o� tenalles,� s’han�d’utilitzar� sempre�els� guants.� També� s’usaran�els�
guants�per�a�agafar�la�pinça�quan�estigui�en�tensió.�

� En�treballs�sobre�elements�metàl�lics,�és�necessari�utilitzar�calçat�de�seguretat�aïllant.�
� Per� als� treballs� de� picat� o� raspallat� d’escòria� s’han� de� protegir� els� ulls� amb� ulleres� de� seguretat� o� una�

pantalla�transparent.�
� En�treballs�en�altura�amb�el�risc�de�caiguda,�s’utilitzarà�un�cinturó�de�seguretat�protegit�per�a�evitar�que�les�

espurnes�ho�cremin.�
� La� soldadura� d’elements� estructurals� no� es� realitzarà� a� una� altura� superior� a� una� planta.� S’executarà� el�

treball� introduït� dintre� de� gàbies� de� seguretat� "Guindola"� units� a� elements� ja� segurs.� El� soldador� anirà�
proveït�de�cinturó�de�seguretat�i�se�li�subministraran�els�necessaris�punts�d’ancoratge�còmode�i�“cables�de�
circulació”�per�a�evitar�caigudes�d’altura.�

� El� cristall� protector� ha� de� canviar�se� quan� tingui� algun� defecte� (per� ex.� rallat)� i� ser� substituït� per� altre�
adequat�al�tipus�de�soldadura�a�realitzar.�

� En�general�tot�equip�de�protecció�individual�ha�de�ser�inspeccionat�periòdicament�i�substituït�quan�presenti�
qualsevol�defecte.�
�
MANTENIMENT�I�INSPECCIÓ�DEL�MATERIAL�

� S’ha�d’inspeccionar�setmanalment�tot�el�material�de� la� instal�lació�de�soldadura,�principalment�els�cables�
d’alimentació� de� l’equip� danyats� o� pelats,� entroncaments� o� borns� de� connexió� afluixats� o� corroïts,�
mordasses�del�portaelectrodes�o�brides�de�terra�brutes�o�defectuoses,�etc.�

� Quant� als� equips� de� soldar� de� tipus� rotatiu� és� necessari� revisar� les� escombretes� substituint�les� o�
aproximant�les�en�cas�necessari.�

� En�ambients�pulvígens�metàl�lics�s’ha�de�netejar�periòdicament� l’interior�amb�aire�comprimit�per�a�evitar�
curtcircuits�o�derivacions�a�la�carcassa.�

�
SOLDADURA�OXIACETILENICA�I�OXITALL�

� Es� prohibeixen� els� treballs� de� soldadura� i� cort,� en� locals� on� s’emmagatzemin� materials� inflamables,�
combustibles,� on� existeixi� risc� d’explosió� o� en� l’interior� de� recipients� que� hagin� contingut� substàncies�
inflamables.�

� Per�a�treballar�en�recipients�que�hagin�contingut�substàncies�explosives�o�inflamables,�s’ha�de�netejar�amb�
aigua� calenta� i� desgasificar� amb� vapor� d’aigua,� per� exemple.� A� més� es� comprovarà� amb� l’ajuda� d’un�
mesurador�d’atmosferes�perilloses�(exposímetre),�l’absència�total�de�gasos.�

� S’ha�d’evitar�que� les�espurnes�produïdes�pel�bufador�arribin�a�o�caiguin�sobre� les�ampolles,�mànegues�o�
líquids�inflamables.�

� No�utilitzar�l’oxigen�per�a�netejar�o�bufar�peces�o�canonades,�etc.,�o�per�a�ventilar�una�estada,�doncs�l’excés�
d’oxigen�incrementa�el�risc�d’incendi.�

� Les� aixetes� i� els� manoreductors� de� les� ampolles� d’oxigen� han� d’estar� sempre� nets� de� greixos,� olis� o�
combustible�de�qualsevol�tipus.�Els�greixos�poden�inflamar�se�espontàniament�per�acció�de�l’oxigen.�

� Si� una� ampolla� d’acetilè� s’escalfa� per� qualsevol� motiu,� pot� fer� explotar;� quan� es� detecti� aquesta�
circumstància�s’ha�de�tancar�l’aixeta�i�refredar�la�amb�aigua,�si�cal�durant�hores.�

� Si�s’incendia�l’aixeta�d’una�ampolla�d’acetilè,�es�tractarà�de�tancar�lo,�i�si�no�s’aconsegueix,�s’apagarà�amb�
un�extintor�de�neu�carbònica�o�de�pols.�

� Després�d’una�reculada�de�flama�o�d’un�incendi�de�l’aixeta�d’una�ampolla�d’acetilè,�ha�de�comprovarse�que�
l’ampolla�no�s’escalfa�sola.�
�
UTILITZACIÓ�D’AMPOLLES�

� Les�ampolles�han�d’estar�perfectament� identificades�en�tot�moment,�en�cas�contrari�han�d’inutilitzar�se� i�
retornar�se�al�proveïdor.�

� Tots�els�equips,�canalitzacions�i�accessoris�han�de�ser�els�adequats�a�la�pressió�i�gas�a�utilitzar.�



ESTUDI�BÀSIC�DE�SEGURETAT�I�SALUT�–�Construcció�de�2�ascensors�de�connexió�a�Ribes�de�Freser�

81

� Les� ampolles� d’acetilè� plenes� s’han� de� mantenir� en� posició� vertical,� almenys� 12� hores� abans� de� ser�
utilitzades.�En�cas�d’haver�de�tombar�les,�s’ha�de�mantenir�l’aixeta�amb�l’orifici�de�sortida�cap�amunt,�però�
en�cap�cas�a�menys�de�50�cm�del�sòl.�

� Les�aixetes�de�les�ampolles�d’oxigen�i�acetilè�han�de�situar�se�de�manera�que�les�seves�boques�de�sortida�
apuntin�en�adreces�oposades.�

� Les�ampolles�en�servei�han�d’estar�lliures�d’objectes�que�les�cobreixin�total�o�parcialment.�
� Les�ampolles�han�d’estar�a�una�distància�entre�5�i�10�m�de�la�zona�de�treball.�
� Abans�de�començar�una�ampolla�comprovar�que�el�manòmetre�marca�“zero”�amb�l’aixeta�tancada.�
� Si�l’aixeta�d’una�ampolla�s’embussa,�no�s’ha�de�forçar�l’ampolla,�s’ha�de�retornar�al�subministrador�marcant�

convenientment�la�deficiència�detectada.�
� Abans�de�col�locar�el�manoreductor,�ha�de�purgar�se�l’aixeta�de�l’ampolla�d’oxigen,�obrint�una�cambra�de�

tornada�i�tancant�el�més�aviat.�
� Col�locar� el� manoreductor� amb� l’aixeta� d’expansió� totalment� obert;� després� de� col�locar�lo� s’ha� de�

comprovar�que�no�existeixen�fugides�utilitzant�aigua�sabonosa,�però�mai�amb�flama.�Si�es�detecten�fugides�
s’ha�de�procedir�a�la�seva�reparació�immediatament.�

� Obrir�l’aixeta�de�l’ampolla�lentament;�en�cas�contrari�el�reductor�de�pressió�podria�cremar�se.�
� Les�ampolles�no�han�de�consumir�se�completament�doncs�podria�entrar�aire.�S’ha�de�conservar�sempre�una�

lleugera�sobrepressió�en�el�seu�interior.�
� Tancar�les�aixetes�de�les�ampolles�després�de�cada�sessió�de�treball.�Després�de�tancar�l’aixeta�de�l’ampolla�

s’ha�de�descarregar�sempre�el�manoreductor,�les�mànegues�i�el�bufador.�
� La�clau�de�tancament�ha�d’estar�subjecta�a�cada�ampolla�en�servei,�per�a�tancar�la�en�cas�d’incendi.�
� Un�bon�sistema�és�lligar�la�al�manoreductor.�
� Les�avaries�en�les�aixetes�de�les�ampolles�ha�de�ser�solucionades�pel�subministrador,�evitant�en�tot�cas�el�

desmuntar�los.�
� No�substituir�les�juntes�de�fibra�per�unes�altres�de�goma�o�cuir.�
� Si�com�a�conseqüència�d’estar�sotmeses�a�baixes�temperatures�es�gela�el�manoreductor�d’alguna�ampolla�

utilitzar�draps�d’aigua�calenta�per�a�desgelar�les.�
� Les� mànegues� han� d’estar� sempre� en� perfectes� condicions� d’ús� i� sòlidament� fixades� a� les� rosques�

d’entroncament.�
� Les�mànegues�han�de�connectar�se�a�les�ampolles�correctament�sabent�que�les�d’oxigen�són�vermelles�i�les�

d’acetilè�negres,�tenint�aquestes�últimes�un�diàmetre�major�que�les�primeres.�
� S’ha�d’evitar�que� les�mànegues�entrin�en�contacte�amb�superfícies�calentes,�vores�afilades,�angles�vius�o�

caiguin�sobre�elles�espurnes�procurant�que�no�formin�bucles.�
� Les�mànegues�no�han�de� travessar�vies�de�circulació�de�vehicles�o�persones� sense�estar�protegides�amb�

suports�de�passada�de�suficient�resistència�a�la�compressió.�
� Abans�d’iniciar�el�procés�de�soldadura�s’ha�de�comprovar�que�no�existeixen�pèrdues�en�les�connexions�de�

les� mànegues� utilitzant� aigua� sabonosa,� per� exemple.� Mai� utilitzar� una� flama� per� a� efectuar� la�
comprovació.�

� No�s’ha�de�treballar�amb�les�mànegues�situades�sobre�els�muscles�o�entre�les�cames.�
� Les�mànegues�no�han�de�deixar�se�enrotllades�sobre�les�ogives�de�les�ampolles.�
� Després� d’una� tornada� accidental� de� flama,� s’han� de� desmuntar� les�mànegues� i� comprovar� que� no� han�

sofert�danys.�En�cas�afirmatiu�s’han�de�substituir�per�unes�noves�rebutjant�les�deteriorades.�
� No�utilitzi�mànegues�del�mateix�color�per�a�gasos�diferents.�Les�mànegues�seran�com�a�mínim�de�6�m�i�les�

ampolles�distaran�de�la�zona�de�soldadura�com�a�mínim�de�3�m.�
� El�bufador�ha�de�manejar�se�amb�cura�i�en�cap�cas�es�copejarà�amb�ell.�
� En�l’operació�d’encès�hauria�de�seguir�se�la�següent�seqüència�d’actuació:�

a.�Obrir�lentament�i�lleugerament�la�vàlvula�del�bufador�corresponent�a�l’oxigen.�
b.�Obrir�la�vàlvula�del�bufador�corresponent�a�l’acetilè�al�voltant�de/3�4�de�tornada.�
c.�Encendre�la�barreja�amb�un�encenedor�o�flama�pilot.�
d.�Augmentar�l’entrada�del�combustible�fins�que�la�flama�no�acomiadi�fum.�
e.�Acabar�d’obrir�l’oxigen�segons�necessitats.�
f.�Verificar�el�manoreductor.�
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� En�l’operació�d’apagat�hauria�de�tancar�se�primer�la�vàlvula�de�l’acetilè�i�després�la�de�l’oxigen.�
� Els�bufadors�per�a�soldadura�mitjançant�gasos�liquats,�estaran�dotats�de�vàlvules�antirretrocés�de�la�flama,�

en�prevenció�del�risc�d’explosió.�
� No�penjar�mai�el�bufador�en�les�ampolles,�ni�tan�sols�apagat.�
� No�dipositar�els�bufadors�connectats�a�les�ampolles�en�recipients�tancats.�
� Si�el�bufador�té�fugides�s’ha�de�deixar�d’utilitzar�immediatament�i�procedir�a�la�seva�reparació.�Cal�tenir�en�

compte�que�escapoleixes�d’oxigen�en�locals�tancats�poden�ser�molt�perilloses.�
� Netejar�periòdicament�les�toveres�del�bufador�doncs�la�brutícia�acumulada�facilita�la�tornada�de�la�flama.�

Per�a�netejar�les�toveres�es�pot�utilitzar�una�agulla�de�llautó.�La�reparació�dels�bufadors�l’han�de�fer�tècnics�
especialitzats.�

� No�es�pot� soldar�coure�o�elements�que�ho�continguin�amb�acetilè,�es�produeix�acetilur�de�coure�que�és�
explosiu.�
�
TORNADA�DE�FLAMA�

� En�cas�de�tornada�de�la�flama�s’han�de�seguir�els�següents�passos:�
a.�Tancar�la�clau�de�passada�de�l’oxigen�interrompent�l’alimentació�a�la�flama�interna.�
b.�Tancar�la�clau�de�passada�de�l’acetilè�i�després�les�claus�d’alimentació�d’ambdues�ampolles.�

� En�cap�cas�s’han�de�doblegar�les�mànegues�per�a�interrompre�el�pas�del�gas.�
� Efectuar�les�comprovacions�pertinents�per�a�esbrinar�les�causes�i�procedir�a�solucionar�les.�

�
NORMES�DE�SEGURETAT�ENFRONT�DE�RISCOS�HIGIÈNICS�
EXPOSICIÓ�A�RADIACIONS�

� Les� radiacions�que�produeix� la� soldadura�oxiacetilènica� són�molt� importants�pel�que�els�ulls� i� la� cara�de�
l’operador� haurien� de� protegir�se� adequadament� contra� els� seus� efectes� utilitzant� ulleres� de� muntura�
integral�combinats�amb�protectors�de�casc�i�subjecció�manual�adequades�al�tipus�de�radiacions�emeses.�

� El� material� pot� ser� el� plàstic� o� niló� reforçats,� amb� l’inconvenient� que� són� molt� cars,� o� les� fibres�
vulcanitzades.�

� Per� a�protegir� adequadament�els�ulls� s’utilitzen� filtres� i� plaques� filtrants�que�han�de� reunir�una� sèrie�de�
característiques�que�es�recullen�en�tres�taules�(veure�NTP�495:�Soldadura�oxiacetilènica�i�oxitall:�normes�de�
seguretat).�

� Els� factors� de� transmissió� dels� filtres� utilitzats� per� a� la� soldadura� i� les� tècniques� relacionades� vénen�
relacionades�en�la�taula�1�de�NTP�494:�Soldadura�elèctrica�a�l’arc:�normes�de�seguretat.�

� D’altra� banda,� per� a� triar� el� filtre� adequat� (nº�d’escala)� en� funció�del� grau�de�protecció� s’utilitzen�altres�
dues�taules�que�relacionen�el�tipus�de�treball�de�soldadura�realitzat�amb�els�cabals�d’oxigen�(operacions�de�
cort)�o�els�cabals�d’acetilè�(soldadures�i�soldadura�forta�amb�gas).�Es�pot�observar�que�el�nombre�d’escala�
exigit� augmenta� segons� augmenta� el� cabal� per� hora� (taules�1� i� 2�de�NTP�495:� Soldadura�oxiacetilènica� i�
oxitall:�normes�de�seguretat).�

� Serà� molt� convenient� l’ús� de� plaques� filtrants� fabricades� de� cristall� soldades� que� s’enfosqueixen� i�
augmenten� la� capacitat� de� protecció� quan� s’encén� l’arc� de� soldadura.� Tenen� l’avantatge� que�
l’enfosquiment�es�produeix�gairebé�instantàniament,�i�en�alguns�tipus�en�tan�sols�0,1�ms.�

� Les�pantalles�o�ulleres�han�de�ser�reemplaçades�quan�es�ratllin�o�deteriorin.�
�
EXPOSICIÓ�A�FUMS�I�GASOS�

� Sempre�que�sigui�possible�es�treballarà�en�zones�o�recintes�especialment�preparats�per�a�això�i�dotats�de�
sistemes�de�ventilació�general�i�extracció�localitzada�suficients�per�a�eliminar�el�risc.�

� És�recomanable�que�els�treballs�de�soldadura�es�realitzin�en�llocs�fixos.�
� Si� la� grandària� de� les� peces� a� soldar� ho� permet� és� convenient� disposar� de� taules� especials� dotades�

d’extracció�localitzada�lateral.�En�aquests�casos�es�pot�aconseguir�una�captació�eficaç�mitjançant�una�taula�
amb�extracció�a�través�d’escletxes�en�la�part�posterior.�

� El�cabal�d’aspiració�recomanat�és�de�2000�m3/h�per�metre�de�longitud�de�la�taula.�La�velocitat�de�l’aire�en�
les�escletxes�ha�de�ser�com�a�mínim�de�5�m/s.�L’eficàcia�disminueix�molt�si�l’amplària�de�la�taula�depassa�els�
60�o�70�cm.�La�col�locació�de�pantalles�en�els�extrems�de�la�taula�millora�l’eficàcia�de�l’extracció.�
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� Quan�cal�desplaçar�se�a�causa�del�gran�grandària�de�la�peça�a�soldar�s’han�d’utilitzar�sistemes�d’aspiració�
desplaçables.� El� cabal� d’aspiració� està� relacionat� amb� la� distància� entre� el� punt� de� soldadura� i� la� boca�
d’aspiració.�

� És�important�adoptar�mesures�especials�de�prevenció�enfront�de�l’exposició�a�contaminants�químics,�quan�
es�tracti�d’aliatges�o�revestiments�que�puguin�contenir�metalls�com�el�Cr,�Ni,�Cd,�Zn,�Pb,�etc.,�tots�ells�d’alta�
toxicitat.�
�
EMMAGATZEMATGE�I�MANIPULACIÓ�D’AMPOLLES�

� No� han� de� situar�se� en� locals� subterranis� o� en� llocs� amb� comunicació� directa� amb� soterranis,� buits�
d’escales,�passadissos,�etc.�

� Els�sòls�han�de�ser�plans,�de�material�difícilment�combustible�i�amb�característiques�tals�que�mantinguin�el�
recipient�en�perfecta�estabilitat.�

� El�magatzem�de�gasos�liquats�se�situarà�en�l’exterior�de�l’obra,�amb�ventilació�constant�i�directa.�
� Sobre�la�porta�d’accés,�s’instal�laran�els�senyals�“de�perill�explosió”�i�“prohibit�fumar”.�
� En� les�àrees�d’emmagatzematge� tancades� la�ventilació�serà�suficient� i�permanent,�per�al�que�haurien�de�

disposar�d’obertures�i�buits�en�comunicació�directa�amb�l’exterior�i�distribuïdes�convenientment�en�zones�
altes�i�baixes.�

� La� superfície� total� de� les� obertures� serà� com� a� mínim� 1/18� de� la� superfície� total� de� l’àrea�
d’emmagatzematge.�
�
INSTAL�LACIÓ�ELÈCTRICA�

� Estarà�d’acord�amb�els�vigents�Reglaments�Electrotècnics�
�
PROTECCIÓ�CONTRA�INCENDIS�

� Indicar�mitjançant�senyalització�la�prohibició�de�fumar.�
� Les�ampolles�han�d’estar�allunyades�de� flames�nues,�arcs�elèctrics,�espurnes,� radiadors�o�altres� focus�de�

calor.�
� Protegir�les�ampolles�contra�qualsevol�tipus�de�projeccions�incandescents.�
� MESURES�COMPLEMENTÀRIES�
� Utilitzar�codis�de�colors�normalitzats�per�a�identificar�i�diferenciar�el�contingut�de�les�ampolles.�
� Protegir�les�ampolles�contra�les�temperatures�extremes,�el�gel,�la�neu�i�els�llamps�solars.�
� S’ha�d’evitar�qualsevol�tipus�d’agressió�mecànica�que�pugui�danyar�les�ampolles�com�poden�ser�xocs�entre�

si�o�contra�superfícies�dures.�
� Les�ampolles�amb�caputxa�no�fixa�no�han�d’agafar�se�per�aquesta.�En�el�desplaçament,�les�ampolles,�han�de�

tenir�la�vàlvula�tancada�i�la�caputxa�degudament�fixada.�
� Les� ampolles� no� han� d’arrossegar�se,� lliscar�se� o� fer�les� rodar� en� posició� horitzontal.� El� més� segur� en�

moure�les�amb�l’ajuda�d’un�carretó�dissenyat�per�a�això�i�degudament�lligades�a�l’estructura�de�la�sobre�la�
seva�base�o�peanya.�

� No�manejar�les�ampolles�amb�les�mans�o�guants�greixosos.�
� Les�vàlvules�de�les�ampolles�plenes�o�buides�han�de�tancar�se�col�locant�los�els�caputxons�de�seguretat.�
� Les�ampolles�s’han�d’emmagatzemar�sempre�en�posició�vertical.�
� No� s’han� d’emmagatzemar� ampolles� que� presentin� qualsevol� tipus� de� fugida.� Per� a� detectar� fugides� no�

s’utilitzaran�flames,�sinó�productes�adequats�per�a�cada�gas.�
� Per�a�la�càrrega/descarrega�d’ampolles�està�prohibit�utilitzar�qualsevol�element�d’elevació�tipus�magnètic�o�

l’ús�de�cadenes,�entenimentades�o�eslingues�que�no�estiguin�equipades�amb�elements�que�permetin�el�seu�
hissat�amb�la�seva�ajuda.�

� Les�ampolles�plenes�i�buides�s’emmagatzemaran�en�grups�separats.�
�
ALTRES�NORMES�NO�REGLAMENTÀRIES�

� Emmagatzemar� les� ampolles� al� sol� de� forma� perllongada� no� és� recomanable,� doncs� pot� augmentar�
perillosament�la�pressió�en�l’interior�de�les�ampolles�que�no�estan�dissenyades�per�a�suportar�temperatures�
superiors�als�54�ºC�.�
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� Guardar�les�ampolles�en�un�lloc�on�no�es�puguin�tacar�d’oli�o�grassa.�
� Si�una�ampolla�d’acetilè�roman�accidentalment�en�posició�horitzontal,�s’ha�de�posar�vertical,�almenys�dotze�

hores�abans�de� ser�utilitzada.� Si�es� cobrissin�de�gel� s’ha�d’utilitzar�aigua�calenta�per�a� la� seva�eliminació�
abans�de�manipular�la.�

� Manipular�totes�les�ampolles�com�si�estiguessin�plenes.�
� En�cas�d’utilitzar�un�equip�de�manutenció�mecànica�per�al�seu�desplaçament,�les�ampolles�han�de�dipositar�

se�sobre�una�cistella,�plataforma�o�carro�apropiat�amb� les�vàlvules�tancades� i� tapades�amb�elcaputxó�de�
seguretat.�

� Les�cadenes�o�cables�metàl�lics�o�fins�i�tot�els�cables�recoberts�de�cautxú�no�han�d’utilitzar�se�per�a�elevar�i�
transportar�les�ampolles�doncs�poden�lliscar�se.�Quan�existeixin�matèries�inflamables�com�la�pintura,�oli�o�
dissolvents�encara�que�estiguin�en�l’interior�d’armaris�espacials,�s’ha�de�respectar�una�distància�mínima�de�
6�m.�
�
NORMES�REGLAMENTÀRIES�SOBRE�SEPARACIÓ�ENTRE�AMPOLLES�DE�GASOS�
INFLAMABLES�I�ALTRES�GASOS�

� Les�ampolles�d’oxigen�i�d’acetilè�han�d’emmagatzemar�se�per�separat�deixant�una�distància�mínima�de�6�m�
sempre�que�no�hagi�un�mur�de�separació.�

� En�el�cas�que�existeixi�un�mur�de�separació�es�poden�distingir�dos�casos:�
��Mur�aïllat:�L’altura�del�mur�ha�de�ser�de�2�m�com�a�mínim�i�0,5�m�per�sobre�de�la�part�superior�de�les�
ampolles.�A�més�la�distància�des�de�l’extrem�de�la�zona�d’emmagatzematge�en�sentit�horitzontal�i�la�
resistència�al�foc�del�mur�és�funció�de�la�classe�de�magatzem�segons�es�pot�veure�en�la�Taula�4�de�la�
NTP�495:�Soldadura�oxiacetilènica�i�oxitall:�Normes�de�seguretat.�
��Mur�adossat�a�la�paret:�s’ha�de�complir�el�mateix�que�l’indicat�per�al�cas�de�mur�aïllat�amb�l’excepció�
que� les� ampolles� es� poden� emmagatzemar� al� costat� de� la� paret� i� la� distància� en� sentit� horitzontal�
només�s’ha�de�respectar�entre�el�final�de�la�zona�d’emmagatzematge�d’ampolles�i�el�mur�de�separació�

�
VIBRADOR�
� L’operació�de�vibrat�s’efectuarà�sempre�des�d’una�posició�estable.�
� La�mangura�d’alimentació�des�del�quadre�elèctric�estarà�protegida,�si�travessa�zones�de�pas.�
� En�general,�les�mesures�preventives�seran�les�mateixes�que�per�a�l’estructura�de�formigó�i�per�als�“treballs�

de�formigó�en�general”.�
�
CARRETÓ�ELEVADOR�DE�FORCA�

� Els�carretons�elevadors�utilitzats�disposaran�del�marcat�CE.�
� A� la�cabina�de� l’operador�del�carretó�estarà�permanentment�el�manual�d’instruccions� i�manteniment�del�

fabricant.�
� L’operador�del�carretó�elevador�estarà�autoritzat�expressament�pel�maneig�del�mateix�i�tindrà�la�categoria�

d’oficial�de�2a�com�a�mínim.�
� Els�carretons�elevadors�s’utilitzaran�en�les�condicions�previstes�pel�fabricant.�
� L’utilització�d’accesoris�i�la�seva�instal�lació�al�carretó�es�farà�segons�les�condicions�previstes�pel�manual�del�

fabricant.�
� Les� comprovacions�periòdiques,�manteniment� i� reparacions� seran� les� indicades�pel� fabricant,� realitzades�

pel�personal�i�tallers�autoritzats.�
� Està�prohibit�el�transport�de�persones�sobre�el�carretó.�
� Està�prohibida�l’elevació�de�persones�sobre�les�forques�i�el�realitzar�treballs�sobre�aquestes,�a�no�ser�que�

estigui� equipada� amb� les� corresponents� barquetes� previstes� pel� fabricant� del� carretó,� o� bé� adaptant�ne�
d’altres,� amb� el� corresponent�marcat� CE,� i� segons� les� instruccions� de�muntatge� i� ús� del� fabricant� de� la�
mateixa.�

� No� sobrecarregar� mai� el� carretó� elevador,� respectant� escrupulosament� el� diagrama� de� càrregues� del�
vehicle.�

� Està� prohibida� l’aproximació� excesiva� del� vehicle� a� talls� del� terreny� sense� protegir� (topes� de� retrocés� o�
vallat�de�protecció�al�costat�del�llindar).�

� Està�rigurosament�prohibit�maniobrar�el�carretó�desde�l’exterior.�
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� Les� càrregues� a� transportar/elevar� amb� les� forques� es� trobaran�paletitzades,� empaquetades� en� caixes� o�
flexades�segons�els�casos.�

� Quedarà�prohibit�circular�amb�càrregues�elevades.�Durant�els�desplazaments�la�càrrega�estarà�baixa�(��15�
cm.�de�terra),�amb�el�màstil�completament�inclinat�cap�a�la�cabina.�

� L’operador� sempre� deu�mirar� en� el� sentit� de� la�marxa� del� vehicle,� inclòs� a� les� operacions� de� càrrega� i�
descàrrega.�

� Està�prohibit�el�desplazament�i�estança�de�treballadors�a�l’entorn�d’un�carretó�amb�càrregues�elevades.�
� Quan�es�circuli�darrera�d’altres�vehicles,�respectar�la�distància�de�seguretat,�considerant�per�a�determinar�

aquesta�la�forca�i�la�càrrega�despaçada.�
� Si�una�càrrega�voluminosa�redueix�la�visibilitat,�circular�marxa�enrere.�
� Durant� les� parades� puntuals� o� al� finalitzar� la� jornada� de� treball,� aparcar� el� carretó� en� zones� que� no�

representi�un�obstacle�pels�demes�treballadors.�Parar�el�motor,�retirar�la�clau�(en�possessió�de�l’operador�
únicament),�arrepenjar�la�forca�a�terra,�colocant�els�comandaments�en�punt�mort,�fre�d’immovilització.�En�
el�cas�d’aparcar�en�plans�inclinats�calçar�els�rodes.�

� Durant�les�operacions�de�repostatge�el�motor�romandrà�parat,�estant�prohibit�fumar�o�encendre�espurnes�
o�flames�als�voltants.�

� En�cas�de�fuites,�asecar�curosament�el�combustible�abans�de�posar�en�marxa�el�carretó.�
� Sota�cap�concepte,�realitzar�operacions�de�reparació�o�manteniment�amb�el�vehicle�engegat,�amb�l’ungla�

aixecada�o�carregada.�
� El�conductor�del�carretó�no�deu�abocar�se�fora�del�contorn�del�carretó.�
� No�circular�a�velocitat�excesiva�i�realitzar�maniobres�perilloses.�
� En�locals�amb�risc�d’explosió,�els�carretons�a�utilitzar�deuen�disposar�de�sistemes�apagaespurnes.�
� El�carretó�disposarà�de�senyalització�acústica�marxa�enrere.�
�
CAMIÓ�DE�TRANSPORT��

� Les�operacions�de�càrrega�i�descarrega�de�camions�s’efectuarà�en�els�llocs�assenyalats�en�els�plànols.�
� Abans�d’iniciar� les�maniobres�de�càrrega�i�descàrrega�del�camió,�a�més�a�més�d’haver�posat�el�fre�de�ma�

s’instal�laran�falques�a�les�rodes�en�previsió�de�fallides�mecàniques.�
� Totes�les�operacions�de�càrrega�i�descàrrega�estaran�guiades�per�un�especialista.�
� El�curull�màxim�per�materials�solts�no�superarà�una�pendent�del�5%�i�es�cobrirà�amb�una�lona�en�previsió�

de�desploms.�
�
CAMIÓ�FORMIGONERA�

� Comprovar�la�correcta�subjecció�de�la�canaleta.�
� Fixar�la�canaleta�durant�les�operacions�de�descàrrega�del�formigó.�
� Una� tremuja� de� dimensions� adequades� evitarà� la� projecció� de� partícules� de� formigó� sobre� elements� i�

persones� pròximes� al� camió� durant� el� procés� de� càrrega� de� la� formigonera.� Es� consideren� que� les�
dimensions�mínimes�han�de�ser�900�x�800�mm.�

� L’escala� només� s’ha� d’utilitzar� per� a� treballs� de� conservació,� neteja� i� inspecció� per� un� només� operari� i�
col�locant�les�assegurances�tant�abans�de�pujar�com�després�de�recollida�la�part�abatible�de�la�mateixa.�

� Solament�s’ha�d’utilitzar�estant�el�vehicle�parat.�
� Els� elements� de� la� formigonera� tals� com� canaletes� de� sortida,� escales,� parafang,� etc.,� haurà�de�pintarse�

amb�pintura�anticorrosiva�per�a�evitar�que�amb�el�temps�es�puguin�trencar�i�lesionar�als�operaris.�
� No�apujar�se�a�la�cuba�de�la�formigonera�ni�tan�sols�estant�desocupada.�Qualsevol�reparació�o�comprovació�

s’haurà�de�fer�amb�elements�auxiliars�tals�com�bastides,�etc.�
� Per�a�desplegar�la�canaleta�es�llevaran�els�cargols�de�bloqueig�fent�la�girar�fins�a�posició�de�descàrrega;�una�

vegada�allí,� llevar� la�cadena�de�seguretat� i�agafar�per� l’extrem�fent�girar� fins�a� la�posició�desplegada.�Cal�
evitar�posar�les�mans�entre�les�unions�de�les�canaletes�en�el�moment�del�desplegament.�

� Al�desplegar�la�canaleta�mai�s’ha�de�situar�l’operari�en�la�trajectòria�de�gir�per�a�evitar�qualsevol�tipus�de�
cops.�
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� Les� canaletes� auxiliars� han� d’anar� subjectes� al� bastidor� del� camió�mitjançant� cadenes� amb� tancament� i�
segur�de�tancament.�

� Després�de�cada�pas�de�formigó�s’han�de�netejar�amb�una�descàrrega�d’aigua.�
� Quan� es� descarrega� sobre� cubilot� transportat� per� grua� el� camioner� i� l’operari� que� ajuda� a� carregar� se�

separaran�de�la�zona�de�baixada�del�cubilot�estant�sempre�pendent�de�les�evolucions�del�mateix.�
� Si� per� la� situació� del� gruista� s’ha� d’acompanyar� en� la� seva� baixada� al� cubilot� això� es� farà� procurant� no�

col�locar�se�entre�el�cubilot�i�la�part�del�darrere�de�la�formigonera�per�a�evitar�atrapaments�entre�ambdós�
elements.�

� S’ha�de�posar�especial�cura�amb�la�posició�dels�peus�quan�baixa�el�cubilot�per�a�evitar�que�aquest�els�atrapi.�
� Una� vegada� carregat� el� cubilot� i� separada� la� canaleta� s’han� d’allunyar� ambdós� operaris� per� a� evitar� un�

balanceig�imprevist�de�la�càrrega�i�que�els�copegi.�
� Les�rampes�d’accés�als�talls�no�superaran�el�pendent�del�12�%�en�prevenció�de�atoraments�o�bolcada.��
� La�neteja�de�la�cuba�i�canaletes�s’efectuarà�en�llocs�assenyalats�per�a�tal�labor.�
� La�posada�en�estació�i�els�moviments�del�vehicle�durant�les�operacions�d’abocament,�seran�dirigides�per�un�

senyalista.�
� Les�operacions�d’abocament�al� llarg�de�talls�en�el�terreny�s’efectuaran�sense�que�les�rodes�dels�camions�

formigonera�sobrepassin�la�línia�blanca�de�seguretat,�traçada�a�2�m.�del�borda.�
� Al� finalitzar� el� servei� i� abans�de�deixar� el� camió�formigonera�el� conductor�haurà�de:�posar�el� fre�de�mà,�

engranar�una�marxa�curta�i,�en�cas�necessari,�bloquejar�les�rodes�mitjançant�cunyes.�
�

FORMIGONERA�ELÈCTRICA�

� Situar�la�formigonera�en�lloc�ampli�i�segur,�lluny�de�càrregues�suspeses�i�vores�d’excavació�o�de�forjats,�etc.�
� Evitar�els�pisos�mullats,�relliscosos,�amb�fang,�llençar�graveta�o�muntar�un�entaulat.�
� No�usar�la�formigonera�amb�la�carcassa�oberta.�
� Estaran�dotats�de�fre�de�basculament�del�bombo.�
� La�ubicació�de�la�formigonera�quedarà�senyalitzada�mitjançant�corda�de�banderoles,�un�senyal�de�perill,� i�

un�rètol�amb�la�llegenda:�“PROHIBIT�UTILITZAR�A�PERSONES�NO�AUTORITZADES”.�
� Existirà�un�camí�d’accés�fix�a�la�formigonera�per�als�dúmpers,�separat�del�dels�carretons�manuals.�
� Si�cal�tocar�ciment�o�barreja�amb�les�mans,�usar�guants�impermeables.�
� L’alimentació�elèctrica�es�farà�amb�un�cable�antihumitat�endollat�a�un�quadre�elèctric�amb�presa�de�terra.�
� Al�fer�la�neteja�del�bombo,�assegurar�se�que�la�màquina�està�desconnectada.�
� Abans� de� la� primera� utilització,� realitzar� una� supervisió� de� la� mateixa,� incloent� el� botó� de� desocupada�

d’emergència�i�la�connexió�a�terra.�
� Si�la�formigonera�funciona�amb�motor�d’explosió�(gasoil)�seguir�les�indicacions�del�fabricant.�
� El� canvi� d’ubicació� de� la� formigonera� pastera� a� ganxo� de� grua,� s’efectuarà�mitjançant� la� utilització� d’un�

gronxador�(o�aparell�indeformable),�que�la�suspengui�pendent�de�quatre�punts�segurs.�
�
CAMIÓ�GRUA�

� Està�prohibit�l’estacionament�i�desplaçament�del�camió�grua�a�una�distància�inferior�als�2�m�de�la�vora�de�
les�rases�o�talls�del�terreny�no�subjecte�mitjançant�murs.�En�cas�des�necessària�una�aproximació�inferior�a�la�
citada�s’haurà�de�blindar�la�zona�de�la�rasa�afectada�per�l’estacionament�del�camió�grua,�dotant�se�a�més�al�
lloc�d’un�topall� ferm�i� fort�per�a� les�rodes�del�darrere�del�camió,�per�a�evitar� lliscaments� i�bolcades�de�la�
màquina.�

� Per� a� evitar� els� riscos� de� bolcada� i� atrapament,� l’encarregat� controlarà� el� compliment� de� les� següents�
condicions:�

� No�superar�la�capacitat�de�càrrega�del�ganxo�instal�lat.�
� No�superar�la�capacitat�de�càrrega�de�la�grua�instal�lada�sobre�el�camió.�
� Les�maniobres�sense�visibilitat�han�de�ser�dirigides�per�un�senyalista.�
� Realitzar�les�operacions�de�guia�de�càrrega�mitjançant�cordes�de�guia�segura�de�càrregues.�
� Mantenir�la�màquina�allunyada�de�terrenys�insegurs,�propensos�a�enfonsaments.�
� Evitar�passar�el�braç�de�la�grua,�amb�càrrega�o�sense�ella,�sobre�el�personal.�
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� No�fer�marxa�enrere�sense� l’ajuda�d’un�senyalista,� ja�que�després�de� la�màquina�pot�haver�treballadors� i�
objectes.�

� Per�a�evitar�el�risc�de�caiguda,�pujar�i�baixar�del�camió�grua�pels�llocs�previstos�per�a�això.�
� Per�a�evitar�els�riscos�de�caiguda,�torçada�o�de�trencament�talons�dels�peus,�no�saltar�mai�directament�al�

sòl,�excepte�en�el�cas�de�perill�imminent.�Utilitzar�els�llocs�establerts�per�a�pujar�i�baixar�de�manera�segura�
de�la�màquina.�

� Tant� durant� els� desplaçaments� com� durant� el� treball� pròpiament� dit,� l’operador� vigilarà� atentament� la�
possible�existència�de�línies�elèctriques�aèries�pròximes.�

� Si�s’entra�en�contacte�amb�una�línia�elèctrica,�demanar�auxili�amb�la�botzina�i�romandre�tot�esperant�rebre�
instruccions.�No� intentar�abandonar� la�cabina�encara�que�el�contacte�amb�l’energia�elèctrica�hagi�cessat.�
No�permetre�que�ningú�toqui�la�grua,�ja�que�pot�estar�carregada�d’electricitat.�Si�fos�imprescindible�baixar�
de�la�màquina�ho�farà�d’un�salt.�

� No�fer�maniobres�en�espais�estrets�sense�l’ajuda�d’un�senyalista.�
� Abans�de� creuar� un�pont� d’obra,� comprovar�que� té� la� resistència�necessària�per� a� suportar� el� pes�de� la�

màquina.�
� Assegurar�la�immobilitat�del�braç�de�la�grua�abans�d’iniciar�qualsevol�moviment.�Es�posarà�en�disposició�de�

viatge�per�a�evitar�el�risc�per�moviments�descontrolats.�
� Està�prohibit�enfilar�se�sobre�la�càrrega�i�penjar�se�del�ganxo.�
� Abans�de�pujar�a�la�cabina�s’haurien�de�netejar�les�sabates�de�grava�o�de�fang,�per�a�evitar�que�rellisquin�els�

pedals�durant�les�maniobres.�
� Està�prohibit�realitzar�arrossegaments�de�càrrega�o�estirades�esbiaixades.�La�grua�pot�bolcar�i,�en�el�millor�

dels�casos,�les�pressions�i�esforços�realitzats�podrien�danyar�els�sistemes�hidràulics�del�braç.�
� Mantenir�sempre�la�càrrega�a�la�vista�i,�si�s’ha�de�mirar�cap�a�altre�costat,�es�pararan�les�maniobres.�
� No�sobrepassar�la�càrrega�màxima�autoritzada.�Els�sobreesforços�poden�danyar�la�grua�i�causar�accidents.�
� Aixecar�una�sola�carrega�cada�vegada.�La�càrrega�de�diversos�objectes�pot�resultar�problemàtica�i�difícil�de�

governar.�
� Comprovar�que�la�màquina�està�estabilitzada�abans�d’aixecar�càrregues.�
� No�abandonar�la�màquina�amb�una�càrrega�suspesa,�no�és�segur�i�pot�provocar�accidents.�
� No�permetre�que�hagi�treballadors�sota�les�càrregues�suspeses,�poden�sofrir�accidents.�
� Respectar�sempre�les�taules,�rètols�i�senyals�adherits�a�la�màquina.�
� Abans�de�posar�en�servei�la�màquina,�comprovar�tots�els�dispositius�de�frenat,�per�a�evitar�accidents.�
� No�permetre�l’accés�a�la�cabina�a�personal�no�autoritzat,�per�a�evitar�accidents.�
� No�permetre�que�s’utilitzin�aparells,�eslingues�o�estreps�defectuosos�o�danyats.�No�és�segur.�
� Comprovar�que�tots�els�ganxos�dels�aparells,�eslingues�o�estreps�posseeixin�el�pestell�de�seguretat�que�eviti�

el�desenganxi�fortuït�per�a�evitar�accidents.�
� En�els�treballs�de�muntatge�o�desmuntatge�de�trams�de�ploma,�cal�evitar�situar�se�sota�la�ploma.�
� Abans� d’hissar� una� càrrega,� comprovar� en� les� taules� de� càrregues� de� la� cabina� la� distància� d’extensió�

màxima�del�braç.�No�se�sobrepassarà�el�límit�marcat�en�elles.�Pot�bolcar.�
� Durant�l’elevació,�el�camió�grua�ha�d’estar�bé�assentat�sobre�terreny�horitzontal,�amb�tots�els�gats�estesos�

adequadament�perquè� les� rodes�quedin�en� l’aire.�Si�el� terreny�presenta� fang�o�desnivells,�és�convenient�
calçar�els�gats.�

� A� fi� d’evitar� atropaments� entre� la� part� giratòria� i� el� xassís,� ningú� romandrà� en� el� ràdio� d’acció� de� la�
màquina.�

� El�desplaçament�de�la�grua�amb�una�càrrega�suspesa�és�perillós.�Si�fos�imprescindible�realitzar�lo,�haurien�
d’observar�se�les�següents�regles:�

��Posar�la�ploma�en�direcció�de�la�marxa.�
��Evitar�les�aturades�i�arrencades�sobtades.�
��Usar�la�ploma�el�més�curta�possible.�
��Guiar�la�càrrega�per�mitjà�de�cordes.�
��Dur�recollits�els�gats.�
��Mantenir�la�càrrega�el�més�baixa�possible.�

�
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COMPRESSOR�I�MARTELL�PNEUMÀTIC.�

� El�grup�compressor�s’instal�larà�a�l’obra�a�la�zona�assignada�per�a�la�direcció�de�l’obra.�
� El�moviment�del�compressor�es�farà�a�una�distància�superior�a�2mts.�del�llindar�de�les�terres.�
� El�transport�en�suspensió�es�farà�amb�bragues�subjectes�a�4�punts�del�compressor,�de�tal�forma�que�quedi�

garantitzada�l’estabilitat�de�la�càrrega.�
� Els�compressors�a�utilitzar�en�aquesta�obra�seran�del�tipus�silenciós.�
� La�càrrega�de�combustible�es�farà�amb�el�motor�parat.�
� S’instal�laran� senyals� de� seguretat� que� indiquin:� el� risc� de� soroll,� ús� de� protectors� auditius,� ús� dels�

resguards�de�seguretat�de�la�màquina�a�cada�moment,�ús�de�mascaretes�i�ulleres.�
� Les�mànegues�a�utilitzar�en�l’obra�hauran�d’estar�en�perfectes�condicions,�així�com�també�els�mecanismes�

de�connexió�hauran�de�tenir�la�seva�corresponent�estanquitat.�
� És�prohibit�d’emprar�la�mànega�de�pressió�per�netejar�la�roba�de�treball.�
� Abans�d’engecar�el�martell�pneumàtic�s’ha�d’assegurar�que�estigui�lligat�el�punter.�
� No�es�pot�deixar,�sota�cap�concepte,�el�martell�pneumàtic�clavat�al�terra.�
� Cada�tall�d’obra�de�martell�estarà�format�per�dues�quadrilles�que�es�tornaran�cada�hora�per�evitar�lesions�

per�permanència�continuada�ales�vibracions.�
� El�personal�a�utilitzar�els�martells�seran�especialistes,�per�prevenció�de�riscs�per�imperícia.�
�
PETITES�COMPACTADORES��(GRANOTES).�

� Al�personal�que�ha�de�controlar�les�compactadores�se’ls�hi�lliurarà�la�següent�normativa�preventiva:�
� Abans� de� posar� en� funcionament� el� picó,� asseguris� que� estan� muntades� totes� les� tapes,� carcasses�

protectores�i�altres�elements�de�seguretat.�
� Codueixi�el�picó�en� forma�d’avançada,�eviti� els�desplaçaments� laterals.� La�màquina�pot�descontrolar�se� i�

produir�lesions.�
� El�picó�produeix�pols�ambiental,�en�aparença�lleugera,�regui�sempre�la�zona�a�aplanar,�o�utilitzi�mascareta�

de�filtre�mecànic�recanviable,�antipols.��
� El�picó�produeix�soroll,�utilitzi�sempre�cascs�o�taps�antisoroll.�Evitarà�perdre�oïda��
� El�picó�pot�agafar�li�un�peu,�utilitzi�sempre�calçat�amb�puntera�reforçada.�
� No�deixi�mai�el�picó�a�cap�altre�operari,�per�inexpert,�pot�accidentar�se�o�accidentar�a�terceres�persones.�
� Utilitzi�faixa�elàstica.��
� Les� zones� en� fase� de� compactació� quedaran� tancades� al� pas,� mitjançant� senyalització,� en� prevenció�

d’accidents.�
�
PISTOLA�FIXA�CLAUS�

� Els�treballadors�coneixeran�perfectament�el�funcionament�i�prestacions�de�l’eina.�
� Mantenir�l’eina�en�bon�estat.�Neteja�periòdica.�
� Donar�la� suport� sempre� perpendicularment� a� la� superfície� a� fixar.� No� intentar� el� tir� sobre� superfícies�

irregulars,�es�pot�perdre�el�control�de�la�pistola.�
� Escollir� el� tipus�de� fulminant� i� la�pressió�d’impulsió�del� fulminant�a� l’iniciar�un� treball,�després� corregir� i�

regular�convenientment.�Triar�sempre�el�cartutx�impulsor�i�el�clau�adequat�per�al�material�i�l’espessor�en�el�
qual�clavar�lo.�

� El�transport�es�farà�amb�la�pistola�de�cap�per�avall�i�descarregada.�
� Per�a�examinar�fallades�es�descarregarà�cap�avall�i�el�més�lluny�possible.�
� Abans�de�donar�un�tir,�cerciorar�se�que�no�hi�ha�ningú�a�l’altre�costat�de�l’objecte�sobre�el�qual�dispara.�
� Els�claus�no�es�clavaran�en�parets�o�materials�tous,�superfícies�corbes,�llocs�on�el�protector�no�cobreixi�per�

complet,�en�materials�coberts�de�guix,�molt�durs�o�elàstics,�fràgils�o�trencadissos.�
� Guardar�els�fulminants�en�zona�fresca�i�airejada.�
� Realitzar�la�neteja�i�manteniment�de�la�pistola�i�seguir�les�normes�del�fabricant�lubricant�convenientment�i�

canviant�les�volanderes�quan�sigui�necessari.�
� Sobre�formigó�no�clavar�a�menys�de�10�cm�d’una�aresta�o�cantó.�Ni�clavar�a�menys�de�5�cm�del�punt�en�el�

qual�ha�fallat�una�fixació�anterior,�evitar�fixar�inclinat.�
� No�fer�fixació�si�el�protector�impedeix�veure�les�anteriors.�
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�

DOBLEGADORA�MECÀNICA�PER�FERRALLA�

� La�doblegadora�mecànica�de�ferralla�se�situarà�en�el�lloc�expressament�assenyalat.�
� S’efectuarà� un� escombrat� periòdic� de� l’entorn� de� la� doblegadora� de� ferralla� en� prevenció� de� danys� per�

trepitjades�sobre�objectes�tallants�o�punxants.�
� Les�doblegadores�mecàniques�de�ferralla�a�instal�lar�seran�revisades�setmanalment�observant�especialment�

la�bona�resposta�dels�comandaments.�
� Tindran�connectada�a�terra�totes�les�seves�parts�metàl�liques,�en�prevenció�del�risc�elèctric.�
� La� mànega� d’alimentació� elèctrica� de� la� doblegadora� es� durà� fins� a� aquesta� enterrada� per� a� evitar� les�

deterioracions�per�frec�i�aixafada�durant�el�maneig�de�la�ferralla.�
� A�la�màquina�s’adheriran�els�senyals�de�seguretat�normalitzades:�

��Perill,�energia�elèctrica.�
��Perill�de�atrapaments.�
��Rètol:�No�toqui�el�plat�i�tetons�de�destret,�poden�atrapar�li�les�mans.�

� Es� fitarà� mitjançant� senyals� de� perill� sobre� peus� drets� la� superfície� d’escombrat� de� rodons� durant� les�
maniobres�de�doblegat�per�a�evitar�que�es�realitzin�tasques�i�apilaments�en�l’àrea�subjecta�al�risc�de�cops.�

� La� descàrrega� de� la� doblegadora� i� la� seva� ubicació� “in� situ”,� es� realitzarà� suspenent�la� de� quatre� punts�
mitjançant�eslingues;�de�tal�forma�que�es�garanteixi�la�seva�estabilitat.�

� S’instal�larà�entorn�a�la�màquina�un�entaulat�sobre�una�capa�de�graveta�amb�una�amplària�de�3�m.�
�

SERRA�DE�CALAR�

� Només�utilitzarà�la�serra�personal�amb�experiència�(que�sàpiga�treballar�amb�els�protectors�llocs).�
� Abans� de� la� primera� utilització� en� obra,� el� Responsable� a� peu� d’obra� controlarà� el� funcionament� de� la�

màquina,�repetint�aquest�control�periòdicament.�
� Usar�peces�auxiliars�per�empènyer�peces�primes�o�curtes.�La�peça�ha�d’estar�fixa�al�suport�per�a�evitar�que�

basculi.�
� Per� a� una� correcta� conducció�de� les� fustes� és� imprescindible� l’ús� de� la� guia� de� suport� sempre�que� sigui�

possible,� conjuntament� amb� dispositius� de� pressió� o� qualsevol� altre� mitjà� que� mantingui� la� peça�
constantment�donada�contra�la�guia.�

� Sanejar� la� fusta� abans� de� tallar,� si� té� nusos� o� fibres.� Extreure� abans� els� claus.� L’aparició� de� nusos,�
contravetes�o�altres�fallades�en�la�fusta�varien�la�resistència�a�la�penetració�de�l’eina.�

� Mantenir�l’estat�d’ordre�i�neteja,�evitar�pisos�relliscosos�i�vibracions�en�la�taula.�•�Procurar�que�la�màquina�
treballi�en�bones�condicions,�sense�forçar�la�i�sense�vibracions.�

� Muntar�correctament�les�fulles�de�serra�en�els�suports�previstos.�
� Treballar�en�posició�recta�donant�se�suport�les�dues�cames�en�el�sòl�i�la�mà�en�suports�de�la�màquina.�
� La�proximitat�de� les�mans�a� la�zona�de�tall,�especialment�durant� l’alimentació�del�tram�final�de� la�peça�o�

durant�el�serrat�de�peces�de�reduïdes�dimensions,�pot�provocar�lesions�de�greus�conseqüències.�
� La� velocitat� de� tall� ha� de� mantenir�se� entre� els� límits� adequats� a� cada� tipus� de� màquina� i� a� les�

característiques�de�la�fusta�que�es�treballa.�
� S’ha� de� netejar� constantment� la� safata� de� partícules� de� resina,� serradures� i� encenalls� que� poguessin�

adherir�se�li.�
�

BUFADOR�DE�PROPÀ�

� No�fumar�en�zona�de�soldadura.�
� No�donar�suport�els�bufadors�encesos�(o�encara�calents)�sobre�les�bombones�o�mànegues.�Utilitzar�un�tros�

de�material� incombustible� en� el� sòl� com� suport� (llana� de� roca,� xapa�metàl�lica).� NO� ESCALFAR� AMB� EL�
BUFADOR�LES�BOMBONES�“GELADES”.�

� Utilitzar�llances�de�bufador�llargues,�per�a�evitar�que�l’operari�doble�l’esquena.�
� Apagar�el�bufador�en�les�pauses�i�comprovar�al�final�de�la�jornada�que�estiguin�tots�apagats.�
� Tenir�sempre�extintors�en�el�tall,�desplaçar�los�a�mesura�que�avancen�els�treballs.�
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� Usar�mànegues� del� tipus� blindades.� Substituir� les�mànegues� esquerdades� i� les� vàlvules� de� les� ampolles�
defectuoses�o�amb�fugides.�Les�mànegues�no�excediran�de�7�m.�Utilitzar�bones�abraçadores.�

� No�usar�filferros�en�el�lligat.�
� Per�a�localitzar�les�fugides�usar�aigua�sabonosa,�mai�fer�lo�amb�una�flama�nua.�
� Mantenir� en� bon� estat� de� neteja� el� bufador� i� la� vàlvula� de� comandament� i� regulació,� així� com� el� del�

economitzador.�
� Renti’s�sempre�les�mans�després�de�qualsevol�treball.�
� Les�bombones�de�propà�s’emmagatzemaran�en�llocs�ventilats,�el�sòl�dels�quals�estigui�a�nivell�i�en�l’ombra,�i�

mai�en�zones�susceptibles�d’emmagatzemar�gas�en�cas�de�fugida.�
� Les�bombones�fora�de�servei�es�mantindran�amb�el�caputxó�tancat.�
� Les�bombones�estaran�apartades�de�les�vies�d’evacuació.�
� Mantenir�les�bombones�de�propà�i�les�teles�elàstiques�de�impermeabilització�apartats�de�cables�elèctrics�i�

rotllos�de�tela�asfàltica.�
� Mantenir�les�bombones�i�bufadors�lluny�de�línies�elèctriques,�líquids�inflamables,�acumulacions�de�cartrons�

plàstics� i� fustes,� i� d’espurnes� de� soldadura� o� de� radial.� Emmagatzemar�les� en� posició� vertical� i� en� lloc�
ombrejat�i�mai,�en�zones�susceptibles�d’emmagatzemar�gas�en�cas�de�fugida.�

� L’operari� no� ha� de� treballar� amb� la� roba� tacada� de� greix,� dissolvents� o� qualsevol� altra� substància�
inflamable.�Estarà�dotat�de�l’equip�complet�de�protecció�individual�i,�fins�i�tot,�de�cinturó�de�seguretat�quan�
es�treballi�en�altura�(s’haurà�de�protegir�per�a�evitar�que�es�cremi).�
�

CUBILOT�

� No�es� carregarà� la�galleda�per� sobre�de� la� càrrega�màxima�admissible.�Ha�de� trobar�se� sempre�visible�el�
nivell�d’omplert�equivalent�al�pes�màxim�del�cubilot.�

� Es�prohibeix�la�permanència�sota�el�cubilot�suspès.�
� El�gruista�haurà�d’avisar�a� la� resta�d’operaris�quan�hagi�obligatòriament�de� travessar�zones�on�s’estiguin�

realitzant�treballs�durant�el�desplaçament�de�la�càrrega.�
� Les�galledes�es�guiaran�mitjançant�cordes�que�impedeixin�cops�o�desequilibris�a�les�persones�per�a�evitar�el�

risc�de�caiguda�per�embranzida�per�moviment�pendular�de�la�càrrega.�
� S’utilitzaran�guants�protectors�per�a�realitzar�l’accionament�dels�mecanismes�d’obertura�o�tancament.�
� Durant�les�maniobres�d’obertura�del�cubilot,�mai�enrotllar�la�corda�d’accionament�al�voltant�del�canell.�
� Preveure�l’ascens�ràpid�que�realitzarà�el�cubilot�quan�perdi�pes�per�la�descàrrega�i�mantenir�les�distàncies�

de�seguretat�adequades.�
� Una�vegada�sobre�el�punt�de�descàrrega,�es�recomana�seguir�les�següents�instruccions:�
� Per�a�evitar�els�riscos�per�moviment�pendular�del�cubilot,�detenir�el�mateix�sobre�el�punt�de�descàrrega�a�

un�altura�d’aproximadament�3�m.�
� Avisar�acústicament�de�l’arribada�del�cubilot�de�manera�que�els�operaris�puguin�cerciorar�se�que�es�troben�

fora�de�la�zona�de�batut�de�càrregues.�
� Controlar�el�moviment�pendular�del�cubilot�amb�ajuda�de�la�corda�de�control�segur�de�càrregues.�
� Portar�a�terme�les�maniobres�d’aproximació�a�la�zona�de�descàrrega.�
� Conducta�a�l’obertura�i�descàrrega�del�material.�

�
TRANSPALETA�

� No�ha�d’utilitzar�se�en�centres�de� treball�on�hi�hagi� rampes�o�en�certes�condicions�desfavorables�com� la�
superfície�en�mal�estat,�irregular�o�lliscant.�

� Respectar�la�capacitat�màxima�indicada�pel�fabricant,�tenint�en�compte�que�a�partir�d’una�certa�carrega�els�
esforços�requerits�per�a�arrossegar�la�càrrega�són�superiors�a�les�possibilitats�humanes.�

� És�recomanable�limitar�el�seu�ús�al�transport�de�càrregues�que�no�superin�els�1500�Kg.�i�només�per�operaris�
en�bones�condicions�físiques.�Per�a�pesos�superiors�als�1500�Kg.�s’haurien�d’utilitzar�transpaletes�dotades�
d’un�motor�elèctric�o�altres�dispositius�de�manutenció�mecànica.�

� Les�superfícies�dels�locals�de�treball�haurien�de�ser�de�resistència�suficient,�planes�i�lliures�d’irregularitats.�
� Els�passadissos�de�circulació�haurien�d’estar�delimitats,� lliures�d’objectes� i�dissenyats�de� forma�racional� i�

d’una�amplària.�
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� Entre�les�taujanes�emmagatzemades�s’ha�de�deixar�un�espai�de�20�cm�com�a�mínim.�
� Els� llocs�on�puguin�existir�encreuaments�haurien�d’estar� senyalitzats�adequadament� i� si�pot� ser� instal�lar�

miralls�que�facilitin�la�visió.�
� És� recomanable� abans� d’utilitzar� la� transpaleta� que� l’operari� verifiqui� el� bon� estat� de� la� transpaleta,�

principalment� del� seu� sistema� de� rodament,� i� el� funcionament� correcte� del� fre.� Comprovar� que� la�
transpaleta�sigui�la�idònia�quant�a�la�càrrega�a�transportar�i�dimensions�de�la�mateixa.�
�
CONDUCCIÓ�I�CIRCULACIÓ�

� Conduir�el�carretó�tirant�d’ella�per�l’empunyadura�havent�situat�la�palanca�de�comandament�en�la�posició�
neutra�o�punt�mort;�l’operari�avança�estirant�de�l’equip�amb�una�mà�estant�situat�a�la�dreta�o�esquerra�de�
la�màquina�indistintament.�El�braç�de�l’operari�i� la�barra�de�tracció�constitueixen�una�línia�recta�durant�la�
tracció,�el�que�exigeix�suficient�espai�buidat�durant�el�transport.�

� Mirar�en�la�direcció�de�la�marxa�i�conservar�sempre�una�bona�visibilitat�del�recorregut.�
� Si�la�reculada�és�inevitable,�comprovar�que�no�hagi�no�res�en�el�seu�camí�que�pugui�provocar�incident.�
� Supervisar�la�càrrega,�sobretot�en�girs,�particularment�si�és�molt�voluminosa�controlant�la�seva�estabilitat.�
� No�utilitzar�la�transpaleta�en�superfícies�humides,�lliscants�o�desiguals.�
� No�manipular�la�transpaleta�amb�les�mans�o�el�calçat�humits�o�amb�greix.�
� Observar�els�senyals�i�regles�de�circulació�en�vigor�en�l’empresa,�seguint�només�els�itineraris�fixats.�
� En� cas� que� hagi� de� descendir�ne� una� lleugera� pendent,� només� es� farà� si� es� disposa� de� fre� i� situant�se�

l’operari�sempre�per�darrere�de�la�càrrega.�El�pendent�màxim�a�salvar�aconsellable�serà�del�5�%.�
� Quan�s’hagi�d’efectuar�treballs�de�càrrega�i�descàrrega�sobre�un�pont�de�càrrega�s’haurien�de�prendre�les�

següents�precaucions:�
� Comprovar�que�es�troba�bé�situat�i�convenientment�fixat.�
� Que�el�vehicle�amb�el�qual�es�troba�unit�el�pont�no�pugui�desplaçar�se.�
� Comprovar�que�el�pont�pot�suportar�la�càrrega�màxima�prevista�de�càrrega�o�descarrega�contant�el�pes�de�

la�màquina.�
� Mai� ha� de� col�locar�se� la� transpaleta� sobre� una� passarel�la,� planxa,� ascensor� o� muntacàrregues� sense�

haver�se�cerciorat�que�poden�suportar�el�pes�i�volum�de�la�transpaleta�carregada�i�sense�haver�verificat�el�
seu�bon�estat.�
�
DESOCUPADA�DEL�CARRETÓ�

� No�s’ha�de�parar�el�carretó�en�lloc�que�entorpeixi�la�circulació.�
� Al�finalitzar�la�jornada�laboral�o�la�utilització�de�la�màquina�s’haurà�de�deixar�la�mateixa�en�un�lloc�previst�

d’estacionament�i�amb�el�fre�posat.�
�
DESCÀRREGA�

� Abans�d’efectuar�la�maniobra�de�baixada�de�la�càrrega�cal�fixar�se�al�voltant�per�a�comprovar�que�no�hagi�
no�res�que�pugui�fer�malbé�o�desestabilitzar�la�càrrega�al�ser�dipositada�en�el�sòl.�També�ha�de�comprovar�
se�que�no�hagi�ningú�en�les�proximitats.�
�
MANTENIMENT�

� S’haurien� de� seguir� sempre� les� normes� de� manteniment� indicades� pels� fabricants� especialment� el�
concernent�al�funcionament�del�sistema�hidràulic,�embarra�de�tracció�i�rodes.�

� L’operari�haurà�de,�davant�qualsevol�fallada�que�se�li�presenti,�deixar�fora�d’ús�la�transpaleta�mitjançant�un�
cartell�avisador�i�comunicar�lo�al�servei�de�manteniment�perquè�procedeixi�a�la�seva�reparació.�
�
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10.�INSTAL�LACIONS�INHERENTS�A�L’OBRA�

TANCA�DEL�SOLAR�
�
Al�perímetre�de�l’obra�es�construirà�una�tanca�per�delimitar�la�zona�de�treball�de�la�via�pública.�Aquesta�tanca�
reunirà�les�condicions�següents:�
� Tindrà�2�metres�d’alçària,�com�a�mínim.�
� Estarà�situada�a�1,5�metres�de�la�vora�del�buidat.�
� Es�col�locarà�il�luminació�advertint�del�perill�i�quedarà�garantit�l’impediment�d’accés�de�persones�alienes�a�

l’obra.�
� Es�senyalarà�correctament�per�advertir�dels�riscos�que�es�corren�i�les�obligacions�que�s’han�de�respectar.�
�
INSTAL�LACIÓ�ELÈCTRICA�PROVISIONAL�

Per�la�prevenció�de�possibles�contactes�elèctrics�indirectes,�el�sistema�de�protecció�és�el�de�posta�a�terra�de�les�
masses�i�dispositius�de�tall�per�intensitat�de�defecte�(interruptors�diferencials).�
Tots� els� conductors� utilitzats� seran� aïllats� amb� goma� o� policlorur� de� vinil� i� sense� defectes� apreciables�
(repelons,�rascades...).�
La� distribució� desde� el� quadre� general� d’obra� als� quadres� secundaris� (o� de� planta),� s’efectuarà�mitjançant�
canalitzacions�enterrades,�sempre�que�es�pugui.�
La�red�de�cables�per�creuar�vials�d’obra�es�senyalitzarà�el�“pas�del�cable”�mitjançant�una�cubrició�permanent�
de� taulons�que� tindran�per�objectiu�protegir�mitjançant� repartiment�de� càrregues� i� senyalar� l’existència�del�
“pas�elèctric”�als�vehicles.�La�profunditat�de� la�rasa�mínima�serà�entre�40�i�60�cm;�el�cable�anirà�protegit�en�
l’interior�d’un�tub�rígid�de�formigó�o�plàstic.�
�
En�el�cas�d’efectuar�empalmes�entre�manegues�es�tindrà�en�compte:�

�Sempre�estar�elevats�del�terra.�
�Els� empalmes� provisionals� entre� manegues� s’efectuaran� amb� conexions� normalitzades� estanques�
antihumitat.�
�Els� empalmes� definitius� es� realitzaran� utilitzant� caixes� d’empalmes� normalitzades� estanques� de�
seguretat.�

Las�manegues�“allargables”,�deuran�cumplir:�
�Per� curts� períodes� de� temps� o� actuacions� puntuals,� podran� portar�se� esteses� pel� terra� però�
arrambades�als�paraments�verticals.�
�S’empalmaran� mitjançant� conexions� normalitzades� estanques� antihumitat� o� fundes� aillants�
termorretràctils,�amb�protecció�mínima�contra�xorros�d’aigua.�

�
Normes�de�prevenció�per�interruptors.�

S’ajustaran�expressament,�als�especificats�en�el�Reglament�Electrotècnic�de�Baixa�Tensió.�
Els�interruptors�s’instal�laran�en�el�interior�de�caixas�normalitzades,�provistes�de�porta�d’entrada�amb�pany�
de�seguretat.�
Les�caixes�d’interruptors�portaran�adherida�sobre�la�porta�una�senyal�normalitzada�de�perill.�
Les�caixes�d’interruptors�seran�penjades,�bé�pels�paraments�verticals�o�peus�drets�estables.�

�
Normes�de�prevenció�tipus�per�quadres�elèctrics.�

Seran�de�tipus�intemperie,�amb�porta�i�pany�de�seguretat�(amb�clau).�
Tot� i� ser�de� tipus�per� intemperie,�es�protegiran�del� aigua�de�pluja�amb�viseres�eficaces� com�a�protecció�
adicional.�
Els�quadres�elèctrics�tindran�la�carcasa�conectada�a�terra.�
Les�presses�de�corrent�seran�per�conexions�normalitzades�blindades�per�intemperie.�

�
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Normes�de�prevenció�tipus�per�les�preses�d’energia.�
Les�preses�de�corrent�aniran�provistes�d’interruptors�de�tall�omnipolar�que�permeti�deixar�les�sense�tensió�
quan�no�hagin�de�ser�utilitzades.�
Les� preses� de� corrent� dels� quadres� s’efectuaran� dels� quadres� de� distribució� mitjançant� clavijas�
normalitzades�blindades�(protegides�contra�contactes�directes).�
Cada�presa�de�corrent�subministrarà�energia�a�un�sol�aparell,�màquina�o�màquina�eina.�
Les� preses� de� corrent� no� seran� accessibles� sense� l’utilització� d’eines� especials� o� estaran� incloses� sota�
coberta�o�armaris�que�proporcionin�un�grau�similar�d’inaccessibilitat.�

�
Normes�de�prevenció�tipus�per�la�protecció�dels�circuits.�

La�instal�lació�poseirà�tots�els�interruptors�automàtics�definits�en�el�projecte�com�necessaris:�el�seu�càlcul�
s’ha�efectuat�sempre�minorant�amb�el�fi�de�que�actúen�dintre�del�marge�de�seguretat;�es�a�dir,�abans�de�
que�el�conductor�al�que�protegeixen�arribi�a�la�càrrega�màxima�adminisble.�
Els�circuits�generals�estaran�igualment�protegits�amb�interruptors�automàtics�o�magnetotèrmics.�
L’enllumenat� portàtil� s’alimentarà� de� 24V�mitjançant� transformadors� de� seguretat,� preferentment� amb�
separació�de�circuits.�

�
Normes�de�prevenció�tipus�per�les�preses�de�terra.�

En� cas� de� tenir� que� disposar� d’un� transformador� a� l’obra,� serà� dotat� d’una� presa� de� terra� ajustada� als�
reglament�vigents�i�a�les�normes�pròpies�de�la�companyia�elèctrica�subministradora�a�la�zona.�
Les�parts�metàl�liques�de�tot�equip�elèctric�disposaran�de�presa�de�terra.�
El�neutre�de�l’instal�lació�estara�posat�a�terra.�
La� presa� de� terra� en� una� primera� fase� s’efectuarà� a� trevés� d’una� pica� o� placa� a� ubicar� junt� al� quadre�
general,�desde�el�que�es�distribuirà�a�la�totalitat�dels�receptors�de�la�instal�lació.�Quan�la�presa�general�de�
terra�definitiva�del�edifici�es�trobi�realitzada,�serà�aquesta�la�que�s’utilitzi�per�la�protecció�de�la�instal�lació�
elèctrica�provisional�d’obra.�

�
ABASSEGAMENT�DE�MATERIALS�
�
Com�a�norma�general�els�llocs�d’abassegament�han�d’estar�perfectament�estudiats�i�distribuïts.�
S’han� d’ubicar� sobre� superficies� el� més� planes� possibles,� inclus� si� fos� necessari� es� crearà� una� superficie�
apropiada.�
És� precís� una� bona� il�luminació� dels� camins� i� zones� d’abassegament,� sense� descartar� la� senyalització� si� és�
necessaria.�
Els�materials� s’han�de�ubicar�de� tal�manera�que�no� resulti� dificultosa� la�maniobra�de� carga� i� descarga,� tant�
respecte�als�propis�materials,�com�en�qualsevol�element�de�l’obra�
Els�materials�els�col�locaran�correctament�per�garantir�la�seva�estabilitat.�
No� s’ubicaran� en� llocs� que� supossin� un� obstacle� per� la� lliure� circulació� per� l’obra,� i� evitant� que� el� personal�
circuli�per�zones�de�risc�(com�per�exemple,�limits�de�forjats,�forats,�zones�en�possible�caiguda�de�materials,�o�
de�caigudes�al�mateix�nivell�per�falta�de�neteja,�etc).�
Es�depositaran�en�punts�que�no�comprometin�la�resitència�de�la�superficie�de�suport.�
S’han� de� seleccionar� els� materials,� ja� que� si� les� seves� característiques� són� diferents� pot� provocar�
esllavissaments�i�caigudes�de�materials�i�en�conseqüència�cops,�talls,�atrapaments,�etc.�
S’ha�de�preveure�les�dimensions�d’alguns�materials�(per�exemple�panells�per�encofrar)�per�evitar�la�possibilitat�
de� bolcada� ja� sigui� per� l’acció� del� vent� com� per� un� suport� inestable.� Per� tant,� es� millor� no� col�locar�los�
verticalment,�sinó�horitzontalment�sobre�el�terreny.�
Els�sacs�de�ciment,�guix,�etc,�s’han�de�col�locar�en�fileres�entrecreuades�i�no�més�de�8�files.�
Les�biguetes�s’han�d’apilar�interpossant�taulons�que�facilitin�la�carga�i�descarga,�ja�que�també�proporcionaran�
estabilitat.�
L’acció� del� vent� pot� alterar� l’estabilitat� d’un� acopi� i� causar� el� desplaçament� o� caigudes� de� peces.� No� és�
aconsellable�realitzar�abassegaments�en�dies�de�fort�vent,�sinó�és�que�estan�ben�controlats.�
L’emmagatzematje� de� productes� inflamables� ha� de� ser� aïllat� i� sobretot� apartat� de� llocs� on� es� produeixin�
flames,�espurnes,�etc.�Han�d’estar�senyalitzats�i�proveïts�d’un�extintor�polivalent.�
�
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11.�PREVENCIÓ�D’INCENDIS�A�L’OBRA�
�
En� els� treballs� que� comportin� la� introducció� de� flama� o� d’equip� productor� d’espurnes� a� zones� amb� risc�
d’incendi�o�d’explosió,�caldrà�tenir�un�permís�de�forma�explícita,�fet�per�una�persona�responsable,�on�al�costat�
de� les� dates� inicial� i� final,� la� naturalesa� i� localització� del� treball,� així� com� l’equip� a� usar,� s’indicaran� les�
precaucions�a�adoptar�respecte�als�combustibles�presents�(sòlids,�líquids,�gasos,�vapors,�pols),�neteja�prèvia�de�
la�zona�i�els�mitjans�addicionals�d’extinció,�vigilància�i�ventilació�adequats.�

La�instal�lació�elèctrica�haurà�d’estar�d’acord�amb�allò�establert�a�la�Instrucció�M.I.B.T.�026�del�vigent�
Reglament�Electrotècnic�de�Baixa�Tensió�per�a�locals�amb�risc�d’incendis�o�explosions.�

Es�limitarà�la�presència�de�productes�inflamables�en�els�llocs�de�treball�a�les�quantitats�estrictament�
necessàries�perquè�el�procés�productiu�no�es�pari.�La�resta�es�guardarà�en�locals�diferents�al�de�treball,�i�en�cas�
que� això� no� fos� possible� es� farà� en� recintes� aïllats� i� condicionats.� En� tot� cas,� els� locals� i� recintes� aïllats�
compliran� allò� especificat� a� la� Norma� Tècnica� “MIE�APQ�001� Almacenamiento� de� líquidos� inflamables� i�
combustibles”�del�Reglament�sobre�Emmagatzematge�de�Productes�Químics.�

S’instalaran� recipients� contenidors� hermètics� i� incombustibles� en� que� s’hauran� de� dipositar� els�
residus�inflamables,�retalls,�etc...).�

Es� col�locaran� vàlvules� antiretorn� de� flama� al� bufador� o� a� les� mànegues� de� l’equip� de� soldadura�
oxiacetilènica.�

L’emmagatzematge�i�ús�de�gasos�liquats�compliran�amb�tot�allò�establert�a�la�instrucció�MIE�AP7�del�
vigent� Reglament� d’Aparells� a� pressió� en� la� norma� 9,� apartats� 3� i� 4� en� allò� referent� a� l’emmagatzematge,�
utilització,�inici�del�servei�i�condicions�particulars�de�gasos�inflamables.�

Els�camins�d’evacuació�estaran�lliures�d’obstacles,�d’aquí�la�importància�de�l’ordre�i�la�neteja.�Existirà�
una�senyalitzacióindicant�els�llocs�de�prohibició�de�fumar,�situació�d’extintors,�camins�d’evacuació,�etc.�

Normalment,�i�per�motius�de�funcionalitat�i�organització�de�talls,�es�solen�emmagatzemar�en�recintes�
separats� els� materials� que� han� de� ser� utilitzats� en� oficis� diferents.� Aquest� principi� bàsic� és� favorable� a� la�
protecció�contra�incendis�i�han�de�separar�se�clarament�els�materials�combustibles�els�uns�dels�altres,�i�tots�ells�
han�d’evitar�qualsevol�tipus�de�contacte�amb�equips�i�canalitzacions�elèctriques.�

La�maquinària,� tant� fixa� com�mòbil,� accionada�per� energia� elèctrica,� ha�de� tenir� les� correccions�de�
corrent� ben� realitzades,� i� en� els� emplaçaments� fixes,� se� l’haurà� de� proveïr� d’aïllament� a� terra.� Tots� els�
devessalls,�encellats�i�deixalles�que�es�produeixin�pel�treball�han�de�ser�apartats�amb�regularitat,�deixant�nets�
diàriament�els�voltants�de�les�màquines.�

Les� operacions� de� transvassament� de� combustible� han� d’efectuar�se� amb� bona� ventilació,� fora� de�
l’influència�d’espurnes�i�fonts�d’ignició.�Han�de�preveure’s�també�les�conseqüències�de�possibles�vessaments�
durant�l’operació,�pel�que�caldrà�tenir�a�mà,�terra�o�sorra.�

La�prohibició�de�fumar�o�encendre�qualsevol�tipus�de�flama�ha�de�formar�part�de�la�conducta�a�seguir�
en�aquests�treballs.�

Quan�es�transvassin�líquids�combustibles�o�s’omplin�diposits�hauran�de�parar�se�els�motors�accionats�
amb�el�combustible�que�s’està�transvassant.�

Quan�es�fan�regates�o�forats�per�pas�de�canalitzacions,�han�d’obturar�se�ràpidament�per�evitar�el�pas�
de�fum�o�flama�d’un�recinte�de�l’edifici�a�un�altre,�evitant�se�així�la�propagació�de�l’incendi.�Si�aquests�forats�
s’han� practicat� en� parets� tallafocs� o� en� sostres,� la� mencionada� obturació� haurà� de� realitzar�se� de� forma�
immediata�i�amb�productes�que�assegurin�l’estanqueitat�contra�fum,�calor�i�flames.�

En� les� situacions� descrites� anteriorment� (magatzems,� maquinària� fixa� o� mòbil,� transvassament� de�
combustible,�muntatge�d’instal�lacions�energètiques)�i�en�aquelles�altres�en�que�es�manipuli�una�font�d’ignició,�
cal�col�locar�extintors,� la�càrrega�i�capacitat�dels�quals�estigui�en�consonància�amb�la�naturalesa�del�material�
combustible� i� amb�el� seu� volum,�així� com�de� sorra� i� terra� a�on�es�maneguin� líquids� inflamables,� amb� l’eina�
pròpia�per�estendre�la.�En�el�cas�de�grans�quantitats�d’aplecs,�emmagatzement�o�concentració�d’embalatges�o�
devessalls,� han� de� completar�se� els� mitjans� de� protecció� amb� mànegues� de� rec� que� proporcionin� aigua�
abundant.�
�
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�
12.�PREVENCIÓ�DE�DANYS�A�TERCERS��
�
Es�senyalitzarà,�d’acord�amb�la�normativa�vigent,�l’enllaç�de�la�zona�d’obres�amb�el�carrer,�i�s’adoptaran�les�mesures�
de�seguretat�que�cada�cas�requereixi.�
�
Es�senyalitzaran�els�accessos�naturals�a�l’obra,�i�es�prohibirà�el�pas�a�tota�persona�aliena,�col�locant�una�tanca�i�les�
indicacions�necessàries.�
�
Es�tindrà�en�compte�principalment:�

La�circulació�de�la�maquinària�a�prop�de�l’obra.�
La�interferència�de�feines�i�operacions.��

� � La�circulació�de�vehicles�prop�de�l’obra.�
�
En�el�cas�del�trencament�d’alguna�instal�lació�d’una�Companyia�de�Serveis,�el�millor�es�no�intervenir�directament,�si�
no�avisar�al�servei�d’urgències�i�manteniment�d’ella�mateixa.�
�
Abocaments�
En� les� rieres� i� desaigües,� estarà� totalment� prohibit,� l’abocament� de� sòlids� i� fluids.� Entre� ells,� productes�
d’excavacions� i�enderrocs,� roques,� llots,� formigó,� fusta,�perfils�metàl�lics,� ferralla,�cautxú� i�materials�plàstics,�
productes�naturals�o�sintètics,�prefabricats�i�vidres.�
�
Igualment,� estarà� totalment� prohibit� l’abocament� de� productes� bituminosos� i� els� seus� possibles� aditius,�
detergents�i�altres�productes�químics�utilitzats�en�la�construcció,�pintures,�disolvents,�greixos�i�olis.�
�
Per�la�retirada�d’aquesta�runa,�si�lla�produïs�l’obra,�es�clasificaria�d’acord�amb�la�normativa�segons�la�Junta�de�
Residus�de�la�Generalitat,�que�estendrà.�
�
Pols�
En�totes�les�obres�amb�moviment�de�terres�és�inevitable�la�producció�de�pols.�
S’haurà�de�regar�adequadament�per�tal�d’evitar�polseguera,�no�només�pel�seu�risc�de�danys�a�la�salut,�sinó�per�
reduir�la�visibilitat�i�provocar�accidents�de�circulació.�
�
Fums�
No�és�adequat�cremar�res�a�l’obra,�per�tant�només�es�poden�produir�per�escapaments�de�màquines�i�vehicles.�
�
És� poc� econòmic� retressar� el� canvi� de� filtre� i� posta� a� punt� d’un� vehicle,� per� la� seva� pèrdua� de� potència� i�
augment�del�consum�de�combustible,�circunstàncies�que�augmenten�la�producció�de�fums.�
�
Per�tal�d’escalfar�menjars�es�disposarà�a�l’obra�d’escalfadors�elèctrics�de�placa�metàl�lica.�
Està�prohibit�encendre�fogueres�fora�dels�recintes�adequats.�
�
Sorolls�
Es� procurarà� que� les�màquines� de� l’obra� productores� de� soroll,� tals� com� compressors,� grups� electrògens� i�
tractors,�mantinguin�les�seves�carcasses�atenuadores�en�la�seva�posició�tancada,�i�s’evitarà�en�la�mesura�que�
sigui�possible�el�treball�nocturn.�Quan�aquestes�siguin�de�lloguer�s’haurà�de�fer�constar�que�siguin�silencioses.�
�
Enlluernament�
Tot�i�que�no�es�considera�un�agent�contaminant,�la�llum�intensa�mal�orientada�pot�afectar�a�l’usuari�de�les�vies�
públiques�i�al�conductor�a�l’obra,�provocant�accidents�de�trànsit.�
�
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Els� focus� d’ilumincació� intensa� d’obra� han� de� situar�se� a� una� alçada� i� posició� adequades� i� el� seu� millor�
empleçament�és�sobre�les�torres�d’elevació�hidràulica,�tipus�“girafa”�amb�panell�mòbil�de�6�llànties�de�1,5�KW,�
que�permet�il�luminar�una�part�important�de�l’obra�des�d’una�alçada�d’uns�6�m,�en�grues�torre,�etc.�
�
Deixalles�
La�experiència�indica�que�no�és�suficient�disposar�d’un�contenidor�(tipus�bidó�amb�tapa),�junt�al�menjador�de�
l’obra.�Per�mantenir�neta�l’obra�serà�necessari�col�locar�ne�algun�més�per�a�talls�d’obra�coberts,�tals�com�les�
obres�de�fàbrica,�on�és�freqüent�trobar�personal�que�no�es�desplaça�al�menjador.�
�
Fang�
En� tota� obra� on� hi� hagi� moviment� de� terres,� és� habitual� trobar� fang� després� d’un� dia� de� pluja.� Tenint� en�
compte�el�risc�de�pèrdua�de�control�d’un�vehicle�al�passar�sobre�el�fang�és�molt�important�la�seva�eliminació,�
sobretot,�contemplant�la�possibilitat�de�que�vehicles�de�l’obra�traslladin�en�els�seus�pneumàtics�fang�als�vials�
públics.� S’adoptaran� les�mesures� oportunes� per� eliminar� aquest� risc.� (Es� recomana� una� zona� de� neteja� de�
pneumàtics�sobre�estesa�de�grava�a�la�sortida�de�l’obra�a�la�via�pública).��
�
Un�petit�cordó�de�guix�sobre�l’asfalt�bordejant�el�tancament�de�l’obra,�pot�retenir�la�terra�d’arrossegament�que�
aniria�a�parar�a�la�calçada.�
�
Fauna�
Mental�lització�a� tot�el�personal�obrer�de�mantenir�una�actitud� respectuosa�amb�els�animals�de� l’entorn�de�
l’obra.�
�
Es�procurarà�interferir�el�mínim�possible�en�el�desenvolupament�de�la�seva�vida,�i�es�cooperarà�amb�els�tècnics�
de�medi�ambient�dels�organismes�oficials.�
�

PLA�D’ORDRE,�MANUTENCIÓ�I�NETEJA�

Contempla:�

Les�formes�d’aprovisionament,�arreplec,�transport�i�l’ordre�i�organització�dels�mateixos.�
Els�medis�auxiliars�emprats�(eslingues,�palonniers,�barees,�plataformes�de�descàrrega,�etc.)�
Els�sistemes�de�neteja�i�evacuació�de�rebuigs.�

�
Formes�d’Aprovisionament:�

Lligat�a� l’accés�de� l’obra,�estarà�convenientment� situat�en�zones�que�no�produeixi� interferències�amb�altres�
activitats�de�l’obra�i�convenientment�senyalat�i�acotat.�

Els�arreplegaments�hauran�de�tenir� les�garanties�d’estabilitat� i�protecció�adequades,�per�evitar�esllavissades,�
cops�i�talls.�

Formes�o�maneres�de�transport:�

Els� materials� o� elements� sols,� emprats� tant� per� construir� com� incorporats� a� la� construcció,� hauran� d’anar�
empaquetats�adequadament�en�bosses,�caixes�o�contenidors�que�evitin�l’esllavissada�dels�mateixos.�

En� els� casos� en� que� els� subministraments� vinguin� sols,� l’obra� haurà� d’emparar� els� contenidors,� batees,�
eslingues,�palonniers,�etc.,�adequats.�

Les�grues,�muntacàrregues�i�gruetes�o�firafes�emprades�per�l’elevació�i�transport�de�materials,�hauran�d’estar�
instal�lades�adequadament�i�ser�utilitzades�per�el�personal�adequat�i�designat.�

En� les� diferents� plantes� hauran� d’existir� les� plataformes� de� desembarcament� de� materials,� adegudament�
instal�lades�i�protegides�i�d’acord�amb�el�pes�i�esforç�que�hagin�de�suportar.�

per�als�transports�horitzontals�s’hauran�d’emprar�els�mitjans�auxiliars�necessaris�i�adequats,�carretes,�etc.�

En�tots�els�casos,�les�càrregues�a�transportar�seran�adequades�per�la�resistència�mecànica�i�estàtica�dels�equips�
i�mitjans�auxiliars�emprats�per�al�transport,�rebuda�i�suport�de�les�mateixes.�
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Sistemes�de�Neteja�i�Evacuació:�

Les�deixalles�i�materials�sobrants�de�l’obra�s’evacuaran�de�les�zones�en�que�es�produeixin,�per�el�que�s’haurà�
de�fer� la�previsió�dels�mitjans�auxiliars�necessaris�per�aquest�fi:�batees,�contenidors,�sacs,�baixants�de�runes,�
etc.�S’haurà�de�seguir�la�sistemàtica�legal�(Decret�201/1994�de�la�Generalitat�de�Catalunya)�per�l’eliminacióde�
residus�produïts�per�l’activitat�de�la�construcció.�

S’evitarà�la�formació�de�pols�regant�se,�si�és�necessari,�durant�les�feines�de�recollida�i�evacuació.�

Totes�les�zones�de�circulació�i�treball�hauran�de�mantenir�se�en�les�necessàries�condicions�d’ordre�i�neteja.�

PLA�D’EMERGÈNCIA�

Pel�Pla�d’Emergència�es�seguiran�principalment�els�següents�punts:�

� Trucar�als�Bombers�o�Serveis�Públics�que�es�considerin�necessaris.�

� Paral�lelament�es�deurà:�

Detenir�els�treballs.�

Deixar�la�Zona�de�treball�en�condicions�de�seguretat,�especialment:�

Desconectar�equips�o�màquines�que�estiguessin�utilitzan�i�deixar�les�en�les�condicions�convenients�per�
aquests�casos.�

Apagar�posibles�punts�calents.�

No�deixar�obstacles�en�els�carrers�o�llocs�de�trànsit.�

No�deixar�oberta�cap�presa�o�conexió�d’aigua,�o�gas,�o�conectat�cap�equip�elèctric.�

Desallotjar�ordenadament�l’obra�pel�carre�o�zona�d’evacuació,�sense�interrompre�els�accessos.�

Organitzar,�per�la�persona�adecuada�per�aixó,�l’ajuda�i�evacuació�de�possibles�ferides.�

A� l’obra�deurà�existir�el�Llistat�d’Emergències,�col�locat�a�zones�visibles� (oficies�de� l’obra,�cuadre�d’avisos�de�
l’obra)�amb�les�adreces�i�telèfons�dels�Centres�Asistencials�resenyats,�així�com�d’altres�Serveis�i�Organismes�als�
que�sigui�necessari�acudir�en�cas�d’Emergència�o�Perill.�

MEDICINA�PREVENTIVA�

Amb�el�fi�d’intentar�evitar�en�el�possible�les�enfermetats�professionals�en�aquesta�obra,�així�com�els�accidents�
derivats� de� transtorns� físics,� psíquics,� alcoholisme� i� reste� de� les� toxicomanies� perilloses,� es� preveu� que� el�
Contractista� i�els�subcontractistes,�en�compliment�de�la�legíslació�laboral�vigent,�realitzin�els�reconeixements�
mèdics�previs�a� la�contractació�dels�treballadors�d’aquesta�obra�i�els�preceptius�de�ser�realitzats�al�any�de�la�
seva�contractació.�Així�mateix,�exigeixi�puntualment�aquest�compliment,�a�la�resta�de�les�empreses�que�siguin�
subcontractades�per�cadascun�d’ells�per�aquesta�obra.�

En�els�reconeixements�mèdics,�ademés�de�les�exploracions�competència�dels�facultatius,�es�detectarà�l’oportú�
per� garantitzar� que� l’accès� als� llocs� de� treball,� es� realitzi� en� funció� de� l’aptitud� o� limitacions� físiques� o�
psiquiques�dels�treballadors�com�a�conseqüència�dels�reconeixements�efectuats.�

PRIMERS�AUXILIS�

Farmacioles:�

Es�disposarà�de�farmacioles�contenint�el�material�especificat�en�l’Ordenança�General�de�Seguretat�e�Higiene�al�
Treball.�Aquests�es�situaran�en�funció�de�la�planificació�dels�treballs�a�realitzar.�

Les�farmacioles�es�revisaran�periòdicament�i�es�reposaran�inmediatament�el�material�consumit.��

Hi� haurà� un�manual� de� primers� auxilis� en� cadascun�de� les� farmacioles,� que� estaran� al� servei� de� la� persona�
idònea�i�que�es�designi�en�cada�obra.�

Asistència�las�accidentats:�
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Es�disposarà�en�el�Taulell�de�Seguretat�i�Salut�de�l’obra�i�en�un�lloc�visible,�una�llista�dels�centres�assignats�en�
cas� d’urgència� (serveis� propis,� Mutues,� ambulatoris,� ambulàncies,� etc.)� per� poder� garantitzar� una� ràpida�
evacuació�dels�accidentats�als�centres�d’assistència.�

S’eleborarà�in�informe�tècnic�de�cada�accident�per�evitar�les�situacions�anàlogues,�i�evitar�que�es�repeteixi.�

Reconeixement�mèdic:�

Tot�el�personal�de�nova�afiliació�a�l’obra�haurà�de�passar�un�reconeixement�mèdic�inmediat�abans�de�l’inici�del�
treball.�

PLA�D’EVACUACIÓ�

Accidents�i�les�seves�classes�

Un�accident�és�un�fet�sobtat,�casi�sempre�violent,�provocat�per�una�actuació�incorrecta,�sota�unes�condicions�
perilloses,�amb�resultat�de�dany�per�a�persones�o�objectes.�

L’accident�produit�a�causa�del�treball�és�laboral.�

Si�cedeix�l’activitat�del�treballador�lesionat�és�accident�amb�baixa.�

Si�es�produeix�a�l’anar�o�tornar�del�treball�a�través�de�la�ruta�habitual�és�“in�itínere”.�

Tot�accident�produit�en�una�obra�afectarà�el�Pla�d’Evacuació.�

�
Objecte�del�present�Pla�d’Evacuació�
�
La�necessitat�d’establir�un�Pla�d’Evacuació�surgeix�del�convenciment�de�la�seva�eficacia�com�a�medi�preventiu�
de�danys�majors.�
�
El� Pla� redueix� les� conseqüències� d’un� accident,� facilitant� l’assistència� médica� d’actuació� més� inmediata�
possible,�a�la�producció�de�l’accident.�
�
Com�una�organització�programada,�el�Pla�d’Evacuació�elimina� les�pèrdues�de�temps,�els� retards�en� l’atenció�
mèdica�a�l’accidentat,�que�en�ocasions�poden�ser�crítics�i�sempre�massa�importants.�
�
Amb�caràcter�general,�es�mencionen�el�l’apartat�següent,�una�serie�de�problemes�que�poden�presentar�se�en�
l’evacuació�d’un�accidentat,�pero�que�en�aquest�cas�concret,�per�ser�una�obra�d’edificació,�en�un�espai�reduit,�
en�ple�centre�urbà,�amb�serveis�localitzats�de�tot�tipus,�etc.�els�mateixos�es�redueixen�a�qui�pren�la�iniciativa�
d’evacució�(definició�de�responsabilitats)�i�a�on�es�porti�l’accidentat�(serveis�d’urgència).�
�
Clasificació�d’Emergències�
�
Emergència�per�incendi:�Es�l’accident�que�únicament�afecta�a�la�zona�d’obra,�provocat�per�un�incendi�parcial�
podent�existir�tres�tipus�d’emergència:�
� Conato�d’Emergència:�Incendi�que�pot�ser�controlat�i�dominat�de�forma�senzilla�i�ràpida�pel�personal�i�
mitjans�existents�a�l’obra:�extintors�i�mànegues�d’aigua�(camió�cisterna).�
� Emergència�Parcial:�Es�l’incendi�que�sols�afecta�a�l’obra,�però�no�pot�ser�controlada�pel�personal�de�la�
mateixa.�Aquesta�per�ser�dominada,� requereix� l’adequació�d’Equips�Especials�d’Extinció� (en�el� final�d’aquest�
capítol�s’anexiona�el�directori�Telefònic�per�les�distintes�emergències).�En�aquest�cas�s’evacuarà�al�personal�de�
l’obra.�
� Emergència�General:�És� l’incendi�que�no�sols�pot�afectar�a� la� zona�d’obra� sinó�a�altres�y�a� terceres�
persones.�S’evacuarà�inmediatament�l’obra,�es�comunicarà�als�responsables�indicats�al�directori,�i�es�precisarà�
la�presència�de�Serveis�d’Ajuda�Externs.�
�
Evacuació�d’accidentats:�
�
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Es�disposarà�a� l’obra�de�farmacioles,�contenint�el�material�necessari,�revisant�se�mensualment,� i�reposant�se�
immediatament�lo�consumit.�
Es� té� previst� informació� a� tot� el� personal� d’obra� dels� diferents� Centres�Mèdics� (Serveis�Mèdics,�Mutualitat�
Laboral�i�Ambulatoris)�on�deu�traslladar�se�als�accidentats�pel�seu�més�ràpid�i�efectiu�tractament.�
Es� preveu� la� disposició� a� llocs� ben� visibles� del� Directori� Telefònic,� que� s’anexiona,� de� centres� asignats� per�
urgències.�
�
Normes�generals�d’actuació�en�cas�d’accident:�
�

� Si� les� lesions� no� provoquen� a� l’accidentat� la� pèrdua� de� coneixement� i� mobilitat,� i� no� s’aprecia�
inicialment� lesions�greus,�s’evaquarà�mitjançant�el�vehicle�d’obra,�al�Centre�Hospitalari�més�proper.�
En�cas�necessari�previament�es�practicarà�una�primera�cura�fent�ús�dels�mitjans�de�la�farmaciola.�

� En�els�accidents�on�hagi�pèrdua�de�coneixement�de�l’accidentat�o�es�sospiti�que�hagi�danys�interns�es�
procedirà�de�la�següent�forma.�

o “No�es�mourà�l’accidentat”�excepte�ue�pugui�perillar�la�seva�vida;�foc,�asfixies,�etc.�
o Comprovar�que�pugui�respirr�espontàniament,�en�cas�contrari�aplicar�técniques�de�respiració�

artificial,�i�si�fos�necessari�massatge�cardíac�(técniques�de�reanimació).�
o Solicitar�ajuda�inmediatament�(telèfons�d’urgències)�i�preparar�accessos�i�evacuació,�indicant�

l’aproximació�al�lloc.�
o No�abandonar�al�lesionat.�Sempre�deu�permanèixer�al�costat�de�l’accidentat�una�persona,�o�

persones�amb�coneixements�de�primers�auxilis.�
o Cubrir�a�l’accidentat�amb�una�manta�per�evitar�refredaments�i�possibles�shock.�
o Impedir�que�els�companys�l’atenguin�simultàniament�i�que�el�moguin.�
o Acompanyar�a�l’accidentat,�per�almenys�una�persona,�al�centre�d’assitència,�per�interesar�se�

pel�diagnòstic�i�facilitar�les�dades�precises.�
o Comunicació� del� fet� a� la� Direcció� Facultativa,� a� la� Jefatura� d’obras,� per� que� segueixin,� el�

procediment�de�comunicació,�indicat�a�l’organigrama�que�s’anexiona.�
�
Emergència�en�cas�d’accident�amb�serveis�afectats.�
�
Actuacions�en�cas�d’emergència�amb�línies�elèctriques�aèrees:�
�
Es�poden�presentar�les�següents�emergències:�
�
� Caiguda�de�línia�
� Es� deu�prohibir� l’accès�del� personal� a� la� zona�de�perill,� fins�que�un�especialista� comprobi�que�està�
sense�tensió.�
� No�es�deuen�tocar�a�les�personas�en�contacte�amb�una�línia�elèctrica.�En�el�cas�d’estar�segur�de�que�es�
tracta�d’una� línia�de�baixa�tensió,�s’intentarà�separar�a� la�víctima�mitjançant�elements�en�conductors,�sense�
tocar�la�directament.�
�
� Accident�amb�màquines�
� En�el�cas�de�contacte�d’una�línia�aèrea�amb�maquinaria�d’excavació,�transport,�etc.,�deuen�observar�
se�les�següents�normes:�

El�conductor�o�maquinista�
Conservarà�la�calma�inclús�si�els�neumàtics�comencen�a�cremar.�
Continuarà� en� el� lloc� de� mando� o� a� la� cabina,� degut� a� que� allà� està� lliure� del� risc�
d’electrocució.�S’intentarà�retirar�la�màquina�de�la�línia�i�situar�la�fora�de�la�zona�de�perill.�
Advertirà�a�les�persones�que�es�trobin�allà�de�que�no�deuen�tocar�la�màquina.�
No�baixarà�de�la�màquina�fins�que�aquesta�no�es�trobi�a�una�distància�segura.�Si�baixa�abans,�
el�condctor�entra�en�el�circuit�línia�aèrea�màquina�terra�i�està�exposat�a�electrocutar�se.�
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Si�es�impossible�separar�la�màquina�i�en�cas�d’absoluta�necessitat,�el�conductor�o�maquinista�
no� baixarà� utilitzant� els� mitjans� habituals,� sinó� que� saltarà� lo� més� lluny� possible� de� la�
màquina�evitant�tocar�la.�

�
Normes�generals�d’actuació�

No�tocar�la�màquina�o�la�línia�caiguda�a�terra.�
Advertir�a�les�altres�persones�amenazades�de�no�tocar�la�màquina�o�la�línia�i�de�no�efectuar�
actes�imprudents.�
Advertir�a�les�persones�que�es�trobin�fora�de�la�zona�de�perill�de�no�acostar�se�a�la�màquina.�
Fins�que�no�es�realitzi�la�separació�entre�la�línia�elèctrica�i�la�màquina�i�s’abandoni�la�zona�de�
perill,�no�s’efectuaran�els�primers�auxilis�a�la�víctima.�
�

Actuacions�en�cas�de�contacte�amb�línia�elèctrica�enterrada.�
�
En� cas� de� contacte� amb� una� línia� elèctrica� enterrada,� les� normes� d’actuació� seran� les� mateixes� que� les�
indicades�en�el�cas�de�línies�aèrees.�
�
Actuacions�en�cas�de�fuita�de�gas�amb�risc�d’incendi�i�explosió:�
�
En� cas� d’escapament� incontrolat� de� gas,� amb� risc� d’incendi� i� explosió,� tot� el� personal� evacuarà� la� zona�
afectada,� acotant� la� zona,� i� no� es� permetrà� acostar�se� a� ningú� a� dita� zona,� que� no� sigui� el� personal� de� la�
companyia�instal�ladora.�
Rera� la� ruptura� del� tub� del� gas,� o� apreciació� d’escapament� de� gas,� s’avisarà� de� forma� inmediata� a� la�
Companyia�Suministradora.�
�
Actuació�en�cas�de�ruptura�o�fuita�en�canalitzacions�d’aigua:�
�
Comunicació� inmediata�a� la�Companyia� Instal�ladora,�paralitzant�els� treballs� fins�que� la�conducció�hagi� sigut�
reparada.�
Quan�sigui�necessari�s’acotarà�la�zona.�
�
Actuació�en�cas�de�ruptura�de�línia�telefònica�enterrada�o�aèrea:�
�
Comunicació�inmediata�a�la�Compañia�suministradora,�per�a�la�seva�reparació.�
�
Actuació�en�cas�de�trobar�se�a�la�zona�d’obras�d’un�ingeni�susceptible�d’explotar:�
�
En� cas�de� trobar�se�un� ingeni� susceptible�d’explotar�a� la� zona�d’obra,�els� treballs�deuen� ser� inmediatament�
aturatsi� allunyant� al� personal� d’obra� i� alié� a� la� mateixa� que� per� la� seva� proximitat� pogues� ser� afectat.� Si�
tinguèssim�edificis�colindants,�s’avisarà�als�propietaris�com�a�mesura�de�precaució�del�possible�risc.�
Inmediatament�es�comunicarà�a�les�autoritats�competents�per�que�procedeixin�a�desactivar�o�retirar�dir�ingeni.�
�
Problemes:�
�
La�falta�de:�
�

a) Definició�de�responsabilitats.�
b) Coneixements�mèdics�o�sanitaris.�
c) Programa�de�petició�d’ajuda.�
d) Ambulància�o�vehicle�d’evacuació.�
e) Medis�de�comunicació�entre�instal�lacions�i�talls�d’obra.�
f) Serveis�d’urgència.�

�
són�el�problemes�que�agreugen�les�conseqüències�d’un�accident.�
�
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El�Pla�d’Evacuació�donarà�la�solució�adequada,�clara�ràpida�i�concisa�a�cada�un�dels�problemes.�
�
Solució:�
�

Definició�de�responsabilitats:�
�
Responsable�del�tall�de�l’obra:�
�
Qualsevol� treballador� sap� en� tot�moment� i� en� qualsevol� tall� de� l’obra,� qui� composa� la� línia� executiva� i� en�
conseqüència�qui�és�el�seu�cap�immediat.�A�ell�li�donarà�la�informació�de�qualsevol�lesió�o�cop�que�pateixi.�
�
Aquest� cap� immediat�que�accepta�el� comandament,�es� fa� responsable�del� tall�d’obra,� responsable�de� fer�el�
treball�que�li�ordena�el�seu�superior,�intentant�evitar�danys�a�les�persones�i�als�mitjans.�
�
El� responsable� del� tall� d’obra,� és� la� persona� que� ha� d’organitzar� l’atenció� mèdica� i� la� evacuació,� si� fos�
necessària,�d’un�accidentat�en�la�seva�zona�de�treball.�
Sol�licitarà� del� seu� personal� que� li� informin� el�més� aviat� possible,� de� qualsevol� accident� tot� i� que� no� causi�
danys.�
�
En�absència�del�cap�immediat,�contactarà�amb�el�Centre�Mèdic�de�l’obra,�o�un�altre�concertat�exterior�a�ella.�
Responsable�de�prevenció:�
�
És� la�persona�a�qui� el� Cap�d’obra,� en�virtut�d’una� sèrie�de� circumstàncies�de� tipus�personal� i� formatives�ha�
designat�com�interlocutor�en�el�camp�de�la�Prevenció.�
Com�funcions�principals�tindrà�les�de:�
Cooperar�amb�la�línia�d’execució�en�lo�referent�a�la�atenció�mèdica�i�evacuació�dels�accidentats.�
�
Disposarà�dels�mitjans�de�comunicació�per�informar�i�ser�informat�de�qualsevol�eventualitat�que�es�produeixi�
en�l’obra�en�matèria�de�seguretat.�
�
Coneixerà� els� Centres� Mèdics� que� hagin� estat� assignats� per� el� Servei� Mèdic� de� la� Empresa� per� a�
l’hospitalització�dels�ferits�amb�detall�de�la�seva�Direcció�i�telèfon,�en�funció�de�la�gravetat�de�la�lesió.�
�
També�disposarà�de�telèfons�de�servei�tals�com:�Policia�Municipal,�Bombers,�etc.�
En�cas�d’accident�i�no�haver�hi�en�aquell�moment�en�l’obra�personal�de�la�línia�executiva,�serà�ell,�qui�prengui�
la�iniciativa�en�quan�a�l’evacuació�corresponent.�
�
Informarà�de�manera�complementària�a�la�línia�d’execució,�de�aquelles�anomalies�i�deficiències�que�s’observin�
en�matèria�de�seguretat.�
Si�fos�el�cas,�participarà�en�el�muntatge�i�desmuntatge�de�les�proteccions�col�lectives.�
�

Serveis�d’Urgència:�
�
Abans� d’iniciar� els� treballs� de� l’obra,� el� responsable,� haurà� d’assegurar�se� de� que� estan� concertats� en� un�
Centre�Mèdic�pròxim,�els�serveis�d’atenció�urgent�als�possibles�lesionats�que�resultin�per�accident�laboral.�
�
Així�mateix,� s’haurà� contractat,� previ� al� inici� de� l’obra,� els� serveis� d’ambulància� amb�una� entitat� pròxima� a�
l’obra.�
�
Els�telèfons�a�tenir�en�compte�són:�
�
SEGURETAT�� �
� Policia�Local� � � 627�41�75�35�

Mossos�d’Esquadra�Ripoll� �� 972�54�17�50���088� � �
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� Bombers�de�Ribes� � 972�72�79�08�–�972�70�11�63���085� � � � �
� Forestals� � � 972�71�46�24�
� Urgències� � � 112�
ASSITÈNCIA�MÈDICA�
� CAP�de�Ribes�de�Fresser�� � 972�72�77�09�
� Urgències�CAP� � � 608�13�82�47�
� Hospital�Comarcal�(Campdevànol)� 972�73�00�13�
�
AJUNTAMENT�RIBES�DE�FRESSER� � 972�72�71�84� �
12.�SERVEI�DE�PREVENCIÓ�A�L’OBRA�

SERVEI�TÈCNIC�DE�SEGURETAT�I�HIGIENE�
�
Es�realitzaran�visites�periòdiques�de�control�de�la�seguretat�per�tal�de�realitzar�un�seguiment�sistemàtic�en�matèria�
de�prevenció�d’accidents�i�malalties�professionals.�
De� la�mateixa�manera,� s’establiran� reunions�de�posta�en�comú� i� coordinació�de� les� incidències� i�deficiències�en�
matèria�de�seguretat,�entre�els�diferents�agents�que�intervenen�i�aconseguir�així�una�major�eficàcia�i�operativitat.�
El�servei�tècnic�de�seguretat�i�higiene�a�l’obra�queda�compost�per:�

Tècnics�de�la�D.F.�de�la�propietat�que�fan�el�seguiment�de�la�seguretat.�
Tècnics�de�seguretat�de�les�empreses�constructores.�
Cap�d’obra.�
Encarregats�d’obra.�
Operaris�que�facin�seguretat.�
Comité�de�Seguritat�i�Salut.�
Responsables�de�seguretat.�
Delegats�de�prevenció.�

A�més,�estarà�l’Administrració�representada�pel�Departament�de�Treball�de�la�Generalitat,�la�Inspecció�Provincial�de�
Treball�i�els�sindicats.�
�
FORMACIÓ�I�CONTROL�
�
En�compliment�de�la�Llei�de�Prevenció�de�Riscs�Laborals�s’establirà�la�implantació�de�la�formació�sobre�els�riscs�
propis�de�l’obra�i�de�les�prevencions�corresponents�per�neutralitzar�los,�a�tot�el�personal�d’inici�en�el�treball�i�
de�manera�inmediata�a�la�seva�afiliació.�
�
El�Col�laborador�de�Prevenció�de�l’obra�guardarà�un�rebut�firmat�de�la�formació�rebuda�per�cada�treballador�
en�el�seu�expedient�personal�en�l’obra.�
�
Escollint� al� personal�més� qualificat,� s’impartirà� formació� en� socorrisme� i� primers� auxilis� de�manera� que� es�
disposi�dels�socorristes�necessaris.�
�
Es�facilitarà�a�tot�el�personal�d’obra:�

Informació�sobre�els�riscs�per�la�seva�seguretat�i�salut�a�que�quedin�exposats�en�els�llocs�de�treball.�
Instrucció�i�formació�sobre�els�mitjans�disponibles�per�a�prevenir�i�controlar�els�riscs�i�com�protegir�se’n.�
S’establiran�llistes�tipus�de�comprovació�i�control�de�la�maquinària�i�les�instal�lacions�generals�de�Seguretat�

de�l’obra�a�manera�de�manteniment.�
S’establiran�programes�de�formació�específics�per�capacitar�operaris�amb�funció�exclusiva�de�seguretat,�

alliberant�los�d’altres�tasques,�que�estaran�igualment�sota�els�caps�d’obra�i�coordinats�pels�tècnics�de�seguretat�de�
la�D.F.�de�la�propietat.�

La�funció�d’aquests�treballadors�serà�la�revisió�i�manteniment�dels�mitjans�de�protecció,�així�com�la�seva�
posta� a� l’obra.� També� comunicaran� qualsevol� anomalia� a� l’obra,� per� aconseguir� major� operativitat,� les� visites�
realitzades�pels�tècnics�de�seguretat,�es�realitzaran�conjuntament�amb�els�operaris�de�seguretat.�

S’impartirà�instrucció�detallada�i�normes�a�seguir�per�l’execució�de�treballs�que�puguin�provocar�caiguda�
d’altura,�risc�d’incendi�o�explosió�i�contactes�elèctrics.�
�
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13.�RÈGIM�DE�MANTENIMENT�I�CONSERVACIÓ�

FONAMENTS�I�SISTEMES�DE�CONTENCIÓ�
En�qualsevol�descens�a�un�pou�es�pendran�previament�les�mesures�necessàries�per�que�el�treball�a�efectuar�es�
desarrotlli�amb�les�degudes�candicions�de�seguretat�i�higiene.�
Els� controls� es� duran� a� terme� mitjançant� el� personal� especialitzat� que� sigui� menester� sota� la� seva� pròpia�
responsabilitat�o�la�d’un�tècnic�competent.�
El�control�de�l’oscilació�del�nivell�freàtic�es�realitzarà�tres�cops�a�l’any,�coincidint�amb�les�contencions.�
La�comprovació�dels�assentaments�es�durà�a�terme�durant�els�primers�cinc�anys�i�com�a�mínim�un�cop�cada�sis�
mesos,�els�resultats�seran�contrastats�amb�els�de�càlcul.�
El�control�de�l’evolució�dels�materials�de�fonaments�i�contenció�es�realitzarà�cada�deu�anys.�
L’estat�de�les�juntes�es�revisarà�cada�cinc�anys.�
S’emetrà�un�informe�a�la�propietat�donant�comte�dels�resultats�dels�controls�efectuats.�

ESTRUCTURA�
Els� controls� es� duran� a� terme� mitjançant� el� personal� especialitzat� que� sigui� menester� sota� la� seva� pròpia�
responsabilitat�o�la�d’un�tècnic�competent.�
No�s’admetrà�cap�variació�en�les�solicitacions�o�en�l’estructura�projectada�ni�tampoc�es�practicarà�cap�forat,�
perforació�o�rebaix�en�la�secció�dels�elements�verticals�o�horitzontals.�
Serà�responsabilitat�directa�de�l’usuari�totes�les�repercusions�posteriors�competent.�
Tot�element�estructural�en�situació�exterior�serà�revisat�cada�tres�anys�si�és�metàl�lic�o�cada�cinc�anys�si�és�de�
formigó�armat,�a�fi�i�efecte�de�controlar�el�seu�estat.�
Els�elements�que�no�siguin�controlables�directament�seran�inspeccionats�com�a�mínim�un�cop�cada�cinc�anys.�
La�protecció�contra�el�foc�disposada�en�els�elements�estructurals�serà�controlada�i�revisada�cada�tres�anys�sota�
la�responsabilitat�de�l’usuari�i/o�propietari.�La�pèrdua�d’aquesta�protecció�es�calificarà�com�d’urgent�reparació.�

TANCAMENTS�EXTERIORS�
Els�controls�i�feines�de�reparació�i�manteniment�es�duran�a�terme�mitjançant�el�personal�espacialitzat�que�sigui�
menester�sota�la�seva�pròpia�responsabilitat�o�la�d’un�tècnic�competent.�
Cada� deu� anys� o� abans,� si� anés� apareixent� qualsevol� anomalia,� es� realitzarà� un� control� de� fisures,�
disgregacions,� etc.,� emetent� a� continuació� un� informe� a� la� propietat� evaluant� l’origen� i� possibles�
conseqüències�de�les�lesions�apreciades.�
Cada�cinc�anys�o�abans,� si� fos�necessari,� s’inspeccionarà� la� fusteria� i� les�persianes�reparant�els�defectes�que�
puguin�apareixer�en�ella�o�en�els�seus�mecanismes.�La�fusteria�metàl�lica�es�repintarà�cad�tres�anys�i�la�de�fusta�
cada�cinc�anys.�
En�baranes�metàl�liques�es�renovarà�la�pintura�cada�cinc�anys�en�climes�secs�i�cada�tres�en�climes�humits.�Es�
revisaran�els�anclatges�i�la�subjecció�del�passamà�cada�cinc�anys�si�van�soldats�i�cada�tres�anys�si�van�cargolats.�
La�referència�a�fixacions�i�ganxos�d’aquest�càpitol�ve�referida�en�el�sistema�“Cobertes”.�
No� es� recolzaran� sobre� la� fusteria� ni� sobre� baranes� pescants� de� subjecció� de� bastides,� politges� o� altres�
elements�per�elevar�càrregues�o�mobiliari,�mecanismes�de�neteja�i/o�manteniment,�etc.�

ESCALES�
Cada�cinc�anys�es�revisaran�els�anclatges�i�recolzaments�de�totes�les�escales,�siguin�del�tipus�que�siguin.�
Es�repararà�en�el�plaç�més�breu�possible�qualsevol�desperfecte�en�la�subjecció,�fixació,�suport�o�graonat�de�les�
escales.�En�escales�metàl�liques�es�renovarà� la�pintura�com�a�mínim�cada�cinc�anys�en�climes�secs,�cada�tres�
anys�en�climes�humits�i�cada�dos�anys�en�climes�agresius.�

INSTAL�LACIONS�
En�els�plaços�corresponents�es�procedirà�a�la�revisió�dels�sistemes�de�seguretat�instal�lats�per�el�registre,�ús�i�
manteniment�de�les�instal�lacions.�
Tota� reforma�o�modificació�que� suposi� un� canvi� sustancial� de� la� instal�lació� (consum,� canvi�d’ús�de� l’edifici,�
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diseny,�etc.)�serà�objecte�de�projecte�redactat�per�un�tècnic�competent.�
En�cap�cas�s’utilitzaran�conduccions�d’altres�instal�lacions�com�a�elements�de�la�red�de�posta�a�terra.�
Les�sales�de�màquines�i�els�seus�dispositius�seran�revisats�anualment.�
Pel�que�fa�a�la�instal�lació�de�fontaneria,�cada�dos�anys�es�realitzarà�una�revisió�completa�de�la�instal�lació,�a�fi�i�
efecte�de�reparar�tots�aquells�elements�en�mal�estat�i�cada�quartre�anys�s’efectuarà�una�prova�d’estanqueïtat�i�
funcionament.�En�el�cas�que�existeixin�dipòsits�es�netejaran�cada�tres�mesos.�
Pel�que�fa�a�les�instal�lacions�de�gas,�es�verificarà�cada�dos�anys�la�estanqueïtat�de�la�clau�de�pas�de�l’arqueta�
de�connexió�de�servei�(cada�quatre�si�és�gas�natural�i�sota�la�responsabilitat�de�l’empresa�subministradora)�i�la�
de� la� clau� de� pas.� Amb� el� mateix� plaç� es� comprovaran� les� juntes,� limitadors� i� reguladors� de� presió,� els�
contadors,� les� vàlvules� i� els� tubs� flexibles.� Cada� dos� o� quatre� anys,� segons� correspongui,� es� realitzarà� una�
revisió�completa�de�l’instal�lació.�
Pel�que�fa�a�l’instal�lació�d’electricitat,�cada�dos�anys�i�quan�el�terreny�estigui�més�sec,�es�medirà�la�resistència�
de�la�terra�a�fi�de�comprovar�que�no�sobrepassa�el�valor�fixat�i�s’inspeccionarà�la�instal�lació�completa�de�posta�
a� terra.�Cada�cinc�anys�es�comprovaran�els�dispositius�de�protecció�contra�cortcircuïts�directes� i� indirectes� i�
l’aïllament�de�la�instal�lació�interior�i�les�seves�connexions�equipotencials.�
Pel�que�fa�a�la�instal�lació�de�senajament,�en�cas�de�fuites�es�procedirà�a�la�localització�i�posterior�reparació�de�
les�seves�causes.�Quan�s’observi�que�el�tancament�hidràulic�dels�sifons�és�arrossegat�per�les�descàrregues�en�
els� baixants,� es� revisarà� la� columna�de� ventil�lació� corresponent� i� es� repararan� les� causes�d’aquest�defecte.�
Cada�sis�mesos�es�netejaran�els�sifons�de�locals�humits�i�terrats�transitables.�
Pel� que� fa� a� les� instal�lacions� de� control� de� clima,� cada� dos� anys� s’efectuarà� una� revisió� completa� de� la�
instal�lació;� sense� prejudici� d’aquestes� revisions,� es� repararan� aquells� defectes� que� donin� lloc� a� fuites� o�
deficiències� de� funcionament� en� qualsevol� element� de� la� red.� Semestralment� es� comprovarà� l’estat� dels�
dispositius�reguladors�del�sistema�de�climatització�i�anualment�el�dels�sistemes�de�ventil�lació.�

SEGURETAT�
Es� procedirà� amb� la� màxima� urgència� a� la� reparació� de� qualsevol� anomalia� detectada� en� qualsevol� de� les�
instal�lacions�de�seguretat.�
El�manteniment�de�les�instal�lacions�es�durà�a�terme�pel�personal�especialitzat�que�sigui�menester�sota�la�seva�
responsabilitat�o�la�d’un�tècnic�competent.�
En�tot�moment�es�mantindran�lliures�d’obstacles�les�vies�d’evacuació.�
Les� alteracions� en� la� sectorització� originalment� decidida� i� els� canvis� de� recobriment� o� decoració� que�
modifiquin� la� resistència� (RF)� o� les� característiques� (M)� davant� el� foc� dels� materials� previstos� a� l’inmoble�
s’efectuaran�sota�la�responsabilitat�d’un�tècnic�competent.�
Cada�quatre�anys�s’efectuarà�un�repàs�complet�de�la�instal�lació�contra�el�llamp�(corrosió,�anclatges,�etc.).�

�

�
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�

14.�CONCLUSIONS���������������

Amb�les�especificacions,�definicions�i�informació�continguda�en�el�present�Estudi�Bàisc�de�Seguretat�i�salut,�el�
tècnic�que�subscriu��estima�que�és�suficient�per�el�desenvolupament�del�pla�de�seguretat�i�salut.�
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REFORMA DE L´UNITAT D´HOSPITALITZACIÓ D´OBSTETRÍCIA I DE L´UNITAT DE NEONATOLOGIA

CLAU: HBB-11233-C1
DE L´HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL - BADALONA

AMIDAMENTS Pàg.:08/07/15 1Data:

ASCESNSORS RIBES DE FRESEROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO SS
PROTECCIONS PERSONALSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

2 H142BB00

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

3 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

4 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4055 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420

6 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

7 H1462242

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

8 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 4719 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

10 H1471101

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR

REFORMA DE L´UNITAT D´HOSPITALITZACIÓ D´OBSTETRÍCIA I DE L´UNITAT DE NEONATOLOGIA

CLAU: HBB-11233-C1
DE L´HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL - BADALONA

AMIDAMENTS Pàg.:08/07/15 2Data:

ASCESNSORS RIBES DE FRESEROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO SS
PROTECCIONS COL·LECTIVESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

1 H151A1K1

AMIDAMENT DIRECTE 58,420

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

2 H152D801

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

ASCESNSORS RIBES DE FRESEROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO SS
EQUIPAMENTSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

1 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres

3 HQU1B130

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4 HQU1D150

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

ASCESNSORS RIBES DE FRESEROBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTULO SS
SENYALITZACIÓTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs

1 HBBA1511

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

3 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

4 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 32,070

EUR
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OBRA ASCESNSORS RIBES DE FRESER01
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUTSS
TITOL 3 PROTECCIONS PERSONALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

10,0003,71 37,10

2 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 3)

4,0006,06 24,24

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

10,0003,71 37,10

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

6,00011,82 70,92

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

50,0000,44 22,00

6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 6)

10,00010,41 104,10

7 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 7)

6,00013,67 82,02

8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 8)

6,0001,49 8,94

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 10)

10,00011,59 115,90

10 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 9)

6,00031,09 186,54

TITOL 3TOTAL 01.SS.01 688,86

OBRA ASCESNSORS RIBES DE FRESER01
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUTSS
TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm
de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i
amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

58,4203,35 195,71

2 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

20,0006,97 139,40

TITOL 3TOTAL 01.SS.02 335,11

OBRA ASCESNSORS RIBES DE FRESER01

EUR
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CAPÍTULO SEGURETAT I SALUTSS
TITOL 3 EQUIPAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 17)

3,00028,52 85,56

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 20)

1,000109,14 109,14

3 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50
litres (P - 18)

4,00041,12 164,48

4 HQU1D150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 19)

4,00032,89 131,56

TITOL 3TOTAL 01.SS.03 490,74

OBRA ASCESNSORS RIBES DE FRESER01
CAPÍTULO SEGURETAT I SALUTSS
TITOL 3 SENYALITZACIÓ04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

2,00016,45 32,90

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

2,00022,71 45,42

3 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

16,00022,20 355,20

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

32,0702,30 73,76

TITOL 3TOTAL 01.SS.04 507,28

EUR
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NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.SS.01 PROTECCIONS PERSONALS 688,86
Titol 3 01.SS.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 335,11
Titol 3 01.SS.03 EQUIPAMENTS 490,74
Titol 3 01.SS.04 SENYALITZACIÓ 507,28

01.SS Seguretat i SalutCapítulo 2.021,99

2.021,99

NIVELL 2: CAPÍTULO Import
Capítulo 01.SS Seguretat i Salut 2.021,99

01 ASCESNSORS RIBES DE FRESERObra 2.021,99

2.021,99

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 ASCESNSORS RIBES DE FRESER 2.021,99

2.021,99
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Títol del 
document Fitxa de Comunicació de riscos propis 

Centre/Dependència Via i Infraestructura

Revisió/Data 00/Desembre-2010 

Pàgina 1 de 4 

a) Abast 

Els riscos i les mesures preventives relacionades a 
continuació són aplicables a qualsevol treball, activitat o visita 
que es realitzi en les instal·lacions del centre o dependència 
indicat a l’encapçalament. 

Per treballs a la via s’entenen els que es fan a una distància 
de fins a 2 m a banda i banda del carril més exterior de la 
via i els que es puguin fer a una distància major, però que 
el seu desenvolupament requereix ultrapassar i envair la 
zona de via.

La relació de riscos i mesures preventives aplicables amb 
caràcter general a FGC es troben recollides en el Manual de 
Prevenció de Riscos Laborals i Ambientals per a 
Empreses Externes de Vall de Núria i del Ferrocarril 
Turístic de l’Alt Llobregat (�).

(�) Aquest document es pot descarregar des de la pàgina web 
d’FGC: www.fgc.cat. El trobareu a l’apartat “Perfil del 
contractant”, dins de “coordinació d’activitats empresarials”. 

Els treballs de en la via i infraestructura hauran d’acomplir els 
requisits dels Capítol 3.7 de treballs a les vies, del Manual. 

b) Normes de caràcter general (Capítol 2 Manual) 

Tota activitat en el centre de treball ha de tenir:  

a) Permís o autorització de l’activitat 
b) Responsable dels Treballs 
c) Presència de recurs preventiu en els casos on es 

requereixi. 

� No s’utilitzaran màquines a les instal·lacions sense 
permís d’FGC. Les màquines pròpies que s’utilitzin un 
cop obtingut el permís, hauran de respectar l’entorn 
(evitar generació de pols, projecció d’espurnes, 
minimitzar soroll, …) 

� Les màquines i equips utilitzats hauran d’estar en 
perfecte estat d’ús i hauran d’acomplir la normativa que 
els regula. 

c) Criteris de comportament (Capítol 3 Manual) 

� A banda de les especificacions generals del capítol 3 
del Manual (Mesures preventives i criteris ambientals 
d’actuació), cal conèixer també els següents punts: 

Capítol 3.6 Treballs a l’entorn natural 
Capítol 3.8 Equips de protecció individual 
Capítol 3.9 Equips i màquines de treball 

I també:

Capítol 3.2 Criteris ambientals 
Capítol 3.3 Zona d’acopi de materials 
Capítol 3.4 Residus i vessaments 

d) Advertiments i Restriccions 

Respecteu els senyals de seguretat de les 
sales i dependències on treballeu. 

Per treballar cal fer servir els EPI que indiqui 
la instal·lació. 

No entreu a sales sense autorització. Entreu 
només a les sales i dependències que 
requereix la vostra feina. 

Si heu de fer reparacions poseu les 
instal·lacions en un estat segur abans 
d’accedir a parts perilloses. 

No manipuleu instal·lacions sense 
autorització. Manipuleu només les 
necessàries per la feina.

Si teniu dubtes sobre una sala o instal·lació, 
consulteu al personal de Vall de Núria.

No us acosteu a les parts perilloses de les 
màquines: Parts mòbils, punts calents, zones 
en tensió. 

Consulteu sempre l’etiqueta i la fitxa de 
seguretat dels productes químics. Mireu les 
frases R de risc, i les frases S de seguretat. 

Respecteu els requisits ambientals de la 
normativa que reguli la zona d’influència dels 
treballs (horaris, nivells admissibles de soroll, 
etc.) i tingueu-los en compte a l’hora de 
planificar les tasques. 

Respecteu els criteris de recollida 
selectiva ens aquells llocs i dependències 
que disposin de contenidors a l’efecte.

e) Riscos específics del centre/dependència de treball 

DESCRIPCIÓ DEL RISC MESURES PREVENTIVES 

Atropellaments o accidents 
causats per trens o màquines 
instal·lades sobre els rails 

En el cas que els treballs afectin l’entorn de la via, aquests hauran 
d’estar protegits per un Responsable de Brigada i un Protector de 
via, homologats per FGC.

L’accés a la via del Cremallera està subjecte a un procediment 
establert d’autorització (veure el procediment en el punt 3.8 del 
manual).

S’evitarà, si no és estrictament necessari, creuar les vies. No es 
creuarà la via si un tren o altra màquina està en moviment o l’inicia. 
Atenció als trams de visibilitat reduïda i als túnels i llocs estrets. 

Títol del 
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DESCRIPCIÓ DEL RISC MESURES PREVENTIVES 

Qualsevol persona que es trobi a la zona de via, o que en algun 
moment hi pugui ser, haurà de portar roba d’alta visibilitat o 
distintius de colors llampants, amb peces reflectants, a fi de poder ser 
vista

També és obligatori fer servir calçat de seguretat.

Atrapaments amb les agulles 
de canvi o amb elements 
mòbils de les vies. 

Caminar i romandre dins la zona de seguretat. 

En cas que no es pugui caminar o romandre dins la zona de seguretat 
s’evitarà, a les zones dels canvis, col·locar els peus entre els carrils 
que es puguin moure quan actuï el canvi. 

Risc elèctric  

� Contacte elèctric per 
proximitat de catenària 
o línies d’alta tensió

Si s’ha de treballar en la proximitat de la catenària o línia d’alta tensió 
es treballarà de forma que els elements propers a la zona de treball 
estiguin sense tensió demanant l’oportú tall de tensió al personal 
de Vall de Núria autoritzat. 

Si no és possible treballar amb elements propers sense tensió, es 
delimitarà la zona de treball respecte de la zona de perill (annex I RD 
614/2001) dels elements que romanen en tensió, col·locant pantalles, 
barreres, envolvents o protectors aïllants que per les seves 
característiques garanteixin la protecció del contacte elèctric.

� Vegeu el capítol 3.22 de treballs amb risc elèctric, del Manual. 

A les zones de proximitat, només hi poden accedir treballadors 
autoritzats o qualificats. Depenent de l’operació, hauran d’estar 
supervisats per un Responsable dels treballs. 

� La normativa interna d’FGC requereix la persona que realitzi 
l’operació de descàrrega de catenària sigui un Pilot de 
Catenària homologat per FGC. 

Caigudes a diferent nivell

� Treballs en alçada 

Per a la realització de treballs en alçada, utilitzar mitjans auxiliars 
adients per accedir al lloc de treball.

Qualsevol treball en alçada realitzat fora de plataformes protegides 
requerirà l’ús obligatori d’arnés de seguretat.  

Es col·locaran baranes o xarxes per protegir el perímetre on s’hagi 
identificat el risc de caiguda. 

� Terrenys irregulars amb 
pendent

El traçat del Cremallera transcorre per alta muntanya, la qual cosa fa 
que hi hagi llocs amb un desnivell elevat, amb el consegüent risc de 
caiguda lliure. En els trams on es consideri necessari, utilitzeu equips 
de protecció anticaigudes. 

Abans d’iniciar els treballs, consulteu amb Vall de Núria els riscos de 
les zones on es desenvoluparan les tasques i les mesures 
preventives associades als riscos. 

Lesions per caiguda de 
material 

Si es treballa en alçada, abans d’iniciar els treballs es delimitarà i 
senyalitzarà la zona on pugui haver caiguda d’objectes. 

Utilitzar casc de seguretat en la zona d’influència de 
realització de treballs en alçada. 

Caigudes al mateix nivell.

� Desplaçaments per la via 

Les vies són àrees amb irregularitats i obstacles. A les platges de vies 
caminar per la zona de seguretat. En el cas que no es pugui caminar 
per la zona de seguretat es caminarà per la zona de via de forma que 
la zona de recolzament dels peus sigui horitzontal. 
La via inclou la cuneta i els trencadors d’aigua, que poden suposar un 
obstacle, especialment quan es troben tapats per la neu i/o glaç. 
En els treballs de nit mantenir el lloc de treball enllumenat entre 100 i 
1000 lux segons el nivell d’exigència del treball, i també els llocs de 
pas, entre 25 i 50 lux segons si son de pas habitual o no. 

En cas de desplaçament per les platges de via de nit, usar enllumenat 
portàtil.
Mantenir el lloc de treball ordenat i lliure d’obstacles.
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DESCRIPCIÓ DEL RISC MESURES PREVENTIVES 

Despreniments del terreny o 
en túnel 
(roques, esllavissades, 
enfonsaments, etc.) 

Abans de realitzar els treballs:

- Consultar amb Vall de Núria els riscos de les zones on es 
desenvoluparan les tasques i les mesures preventives 
associades als riscos. 

- Consultar la previsió meteorològica de les zones on treballareu. 
Podeu fer-ho a la pàgina web www.meteo.cat. Tingueu en 
compte les alarmes meteorològiques a l’hora de planificar els 
treballs.

- Revisar les parets del túnel de on es realitzaran les 
tasques

Utilitzar casc de seguretat en les zones identificades amb risc 
de despreniment. 

Utilitzar la roba de treball i calçat adequats segons necessitats i 
climatologia.
Consulteu la previsió meteorològica de les zones on treballareu. 
Podeu fer-ho a la pàgina web www.meteo.cat. Tingueu en compte les 
alarmes meteorològiques a l’hora de planificar els treballs. 

Si hi ha empitjoraments sobtats de les condicions meteorològiques 
durant les feines, valoreu la possibilitat d’aturar/posposar els treballs. 

Especialment a l’estiu és convenient portar productes per 
picadures d’insectes i petites ferides comuns. 

Riscos derivats del treball a 
la intempèrie: 

� Exposició a ambients 
freds o calorosos 

� Riscos causats per 
animals A la muntanya cal controlar l’exposició prolongada a la 

radiació ultraviolada de la llum solar. Si heu d’estar exposats 
al sol durant estona, feu servir protecció solar. 

Per evitar els danys de la llum sobre la vista (sol, neu, etc.) 
utilitzeu ulleres de protecció dels raigs ultraviolats. 

Riscos higiènics per 
exposició a condicions i/o 
substàncies nocives 

S’utilitzaran els EPI adequats, en funció de les condicions de treball 
i/o de les substàncies que es puguin manipular (mascareta, filtre, 
protecció auditiva, etc.) i sempre que ho indiqui: 

- La normativa vigent 

- L’avaluació de riscos i/o pla de treball de l’empresa que realitza 
els treballs. 

- Les instruccions de màquines, equips o productes que 
s’utilitzaran

- La senyalització i/o el personal d’FGC 

- Les indicacions del Manual de prevenció de riscos laborals i 
ambientals per a empreses externes. 

Risc d’incendi forestal per 
vessament del combustible, 
guspires elèctriques o punts 
calents de les màquines.

Està prohibit encendre foc i abocar deixalles de qualsevol mena que 
puguin causar un incendi. 
A l’estiu per reduir el risc d’incendi cal emmagatzemar el combustible en 
una zona segura, en un lloc allunyat de la vegetació i de possibles focus 
d’ignició.
� Vegeu el punt 3.13 Treballs Forestals, del Manual. 

Afectació dels treballs als 
clients de Vall de 
Núria/Ferrocarril Turístic de 
l’Alt Llobregat 

L’àrea de treballs i les àrees d’aplec de materials i mitjans auxiliars 
hauran d’estar tancades amb una tanca perimetral de 2 m d’alçada.
Es col·locarà la senyalització pertinent per advertir al client sobre la 
zona afectada pels treballs i els recorreguts alternatius, si és el cas.  
Es mantindran les àrees afectades pels treballs i el seu entorn en 
perfecte estat d’ordre i neteja. 

Títol del 
document Fitxa de Comunicació de riscos propis 

Centre/Dependència Via i Infraestructura

Revisió/Data 00/Desembre-2010 

Pàgina 4 de 4 

SI DETECTEU UNA D’EMERGÈNCIA COMUNIQUEU-LA  
IMMEDIATAMENT AL CENTRE DE CONTROL DE VALL DE NÚRIA 

972.732.013

INDIQUEU CLARAMENT 

1. QUI TRUCA 
2. QUÈ PASSA 
3. ON PASSA 

Verifiqueu que el missatge 
s’ha entès 

� A l’interior d’edificis, podeu fer servir els 
polsadors d’alarma quan n’hi hagi.  

� Altres telèfons alternatius en fase d’Alerta: 

Regulador:  972.727.712 
Grup de PAU:  675.787.140 

� En un cas extremadament urgent o quan no 
puguin contactar amb cap dels telèfons anteriors 
podeu trucar directament al 

Vall de Núria disposa de megafonia local en els remuntadors. En cas 
d’emergència, seguiu les indicacions que es pugin donar per megafonia. 

CAL QUE FEU ATENCIÓ A LA SENYALITZACIÓ D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, 
TÚNEL O INSTAL·LACIÓ. 

Aquesta senyalització és la que haureu de seguir si en situació d’emergència cal 
abandonar la dependència, i us conduirà cap a l’exterior o zona segura. 

La distingireu perquè es quadrada o rectangular, amb pictograma o text en blanc 
sobre fons verd. 

EN CAS D’ACCIDENT DE TREBALL. 

� Comuniqueu-lo al Centre de Control (972.732.013) o als telèfons 
alternatius facilitats. 

� Envieu a l’àrea contractant l’imprès “Comunicació d’accident/incident 
(annex II manual), en un termini màxim de 48 hores. 

� Si l’accident és greu, truqueu directament al telèfon 

ACUSAMENT DE REBUDA DE L’EMPRESA/PERSONA EXTERNA 
(Encarregat/Responsable de l’execució dels treballs) Signatura 

Empresa       
Nom i Cognoms       
Càrrec       
Data       

� L’empresa resta obligada a informar els seus treballadors que prestaran serveis en les instal·lacions d’FGC dels riscos 
indicats en la present fitxa. 

� L’empresa traslladarà la informació d’aquesta fitxa a les empreses que pugui subcontractar als efectes de la 
corresponent informació als treballadors d’aquella. La subcontractació de treballs haurà de comunicar-se prèviament a 
FGC.

PERSONA D’FGC QUE LLIURA LA FITXA VIGÈNCIA DE LA COMUNICACIÓ 

Data       
Nom i Cognoms       

 Durant la realització dels treballs (especificar):       

Àrea/Càrrec        Període (especificar dates inici/final):       



 
 
Francesc Xairó i Associats, SLP 
C/ Cebrià Montserrat, 64 ‐ Local 4 
08640 ‐ Olesa de Montserrat 
www.xairo.cat ‐ oficina@xairo.cat ‐ (+34) 937 787 063 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcció de 2 ascensors de connexió 
del barri Pavelló amb Carrer Fonderia 

 
EBSS  ‐ ANNEX 2 FGC 

Manual de prevenció de riscos laborals i ambientals 
per a empreses externes de Vall de Núria 
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3.7 RISCOS ESPECÍFICS DELS TREBALLS A LES VIES 

  
S’entén per “treball” tota intervenció feta a 
les instal·lacions de FGC (infraestructura, via, 
en catenària, enclavaments, línies i aparells de 
comunicacions...) amb motiu de la seva 
instal·lació, el seu manteniment o reparació. 
 
S’entén per treballs a la via aquells que es fan 
a una distància de fins a 2 m a banda i 
banda del carril més exterior de la via. També 
son aquells que es facin a una distància més 
gran però que per al seu desenvolupament 
necessiten ultrapassar-la i envair la zona de 
via (o aquells que hi hagi dubtes). 
 

 
 
Per aquests treballs s’hauran de prendre 
mesures per garantir la seguretat dels trens 
que hi circulin i la protecció del personal que hi 
treballa. Hi ha dos tipus de risc molt específics: 
 
 

 

Atropellaments o 
accidents causats per trens 
o maquines instal·lades 
sobre els rails. Al 
Cremallera de Núria 
agreujat per: 

 

Traçat sinuós i de radis de 
corba petits que dificulten la 
visibilitat del maquinista i 
del personal que treballa a 
la via. 

 

Túnels i llocs estrets sense 
possibilitats d’escapament 
en cas de l’arribada d’un 
tren. 

 

Al Cremallera de Núria risc 
elèctric en les proximitats 
de la catenària a 1.500 V 

 
ALTRES RISCOS DEL TREBALL A VIES 
 
A més dels atropellaments i del risc elèctric, 
treballant a les vies també poden donar-se les 
següents situacions de risc: 

 

 

Caigudes a diferent nivell 
provocades per terrenys 
irregulars, amb molta 
pendent, o caiguda per les 
andanes. 

 

Les vies són àrees amb 
irregularitats i obstacles. Hi 
ha risc de caigudes al 
mateix nivell. 

 

Despreniment de parts 
d’un túnel o de la terra dels 
voltants, especialment en si 
hi ha glaç o pluja excessiva. 

 

Atrapaments amb les 
agulles de canvi o amb 
elements mòbils de les 
vies. 

 

En trams de via exteriors a 
l’estiu pot existir risc 
d’incendi forestal, per la 
presència de vegetació 
seca. 

 

En trams o estacions 
exteriors al hivern podeu 
tenir temperatures baixes. 

 
Aquestes feines es poden veure agreujades 
segons el període de l’any, les característiques 
concretes del lloc on és realitzen, i la naturalesa 
de les tasques a realitzar 
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El Cremallera de Núria i el 
Tren del Ciment disposen 
de normativa específica 
pels treballs a vies. 

 
 
INDICACIONS GENERALS 
 
� Qualsevol persona que es trobi a la zona 

de via, o que en algun moment hi pugui ser, 
haurà de portar roba d’alta visibilitat o 
distintius de colors llampants, amb peces 
reflectants, a fi de poder ser vista. 

 
� També és recomanable fer servir calçat de 

seguretat, casc i roba de treball adients a 
la tasca que es realitza.  

 

  

  
 
 
� Consulteu la previsió meteorològica de 

les zones en les que treballareu. Podeu 
fer servir el lloc web www.meteo.cat.  

 
 

En cap cas una sola persona 
desenvoluparà cap mena de tasca dins 

la zona de via. 
 

El treball a vies haurà de fer-se com a mínim per 
dues persones. Una sempre haurà de dedicar-

se únicament a la vigilància sobre els trens i 
serà agent protector de via homologat o 

responsable de brigada acreditat. 
 
 
 
� Treballar a la via suposa bellugar-se per un 

terreny inestable (llit de balast), i equipat amb 
els diferents elements que la conformen, com 
son les travesses, els rails, les subjeccions, els 
equips d’enclavaments i cablejat, etc., i, a 
diferència d’altres explotacions ferroviàries, 
amb la disposició de làmines de cremallera 
instal·lades al llarg de l’eix de la via. 

 
� A la plataforma de via s’inclou la cuneta i els 

trencadors d’aigua, que poden suposar un 
obstacle que cal considerar, sobre tot quan es 
troben tapats a causa de la neu o el glaç. 

 
� Al tractar-se d’una línia d’alta muntanya, el 

traçat del cremallera implica el pas per llocs 
d’un elevat desnivell, amb el conseqüent risc 
de caiguda lliure. 

 
� El clima i les alçades entre 900 i 2.000 m. fan 

del Cremallera de Vall de Núria una explotació 
que es pot veure afectada per temperatures 
extremadament baixes, i per canvis sobtats 
en el temps.  

 
� La irradiació del sol, i la reverberació de la 

neu poden ser un problema afegit que cal 
considerar. 

 
3.7.1 NORMES ESPECÍFIQUES PER TREBALLS A LES VIES. RISC D’ATROPELLAMENT 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA 
 

A continuació es relaciona la normativa 
específica que regeix per als treballs a les vies: 
 

� Capítol 3 (Senyalització) del Reglament de 
Circulació de la línia Ribes-Núria 

 

� Capítol 7 (Incidències) del Reglament de 
Circulació de la línia Ribes-Núria 

 

� Normativa de treballs a la línia del 
Cremallera de Vall de Núria. 

 

Si necessiteu disposar d’alguna de les normes 
relacionades en aquest capítol, podeu sol·licitar-la a 
l’àrea contractant de FGC. 

 

GENERALITATS 
 
� Cada brigada de treball ha de tenir un 

responsable que garanteixi la correcta 
execució dels treballs.  
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� El responsable de brigada ha de ser 
físicament present al lloc on s’efectuen els 
treballs.  

 
� Vall de Núria farà una formació prèvia a 

l’inici de l’execució dels treballs per 
explicar el procediment a seguir per treballar 
a la via, tal i com queda procedimentat en 
aquest manual.  

 
� És responsabilitat del contractista 

disposar d’un responsable de brigada.  
 
� Segons la magnitud dels treballs o el grau 

d’afectació i/o cohabitació amb la circulació 
de trens, Vall de Núria pot demanar al 
contractista, que el responsable de 
brigada disposi de l’homologació de 
protector de via (formació i titulació). 
 

(FGC realitza cursos d’homologació de 
protectors de via que permeten formar i 
preparar degudament al personal designat 
de les empreses contractades per efectuar 
els treballs amb seguretat). 

 
� Cada brigada de treball ha d’estar 

convenientment senyalitzada a la via i 
amb els equips necessaris de comunicació 
(senyals de brigada, armilles reflectants, 
emissora i telèfon mòbil). 

 
� Sempre és el regulador qui autoritza 

l’entrada a la via i/o a la seva zona 
d’influència. 

 
 
 

 
Pels treballs a les vies del Ciment el 

personal de circulació d’FGC que hi 
treballa fa les funcions equivalents al 

Centre de Regulació del cremallera de 
Núria. 

 
PROCEDIMENT PER ENTRAR A VIA 
 
1. Recollir l’emissora al centre de regulació 

ubicat a l’estació de Ribes Vila. El regulador 
anotarà la referència de l’emissora que 
s’entrega, el nom de la persona que la 
recull, l’empresa a la que pertany i la 
signatura de qui recull l’emissora. 

 

2. El contractista (responsable de la brigada 
designat pel contractista), fa una exposició 
general dels treballs a realitzar, el que 
implicarà (tall de catenària, intercepció de 
via, etc.), i el lloc de la línia on es 
desenvoluparan els treballs.  

 

3. El regulador anota al full diari de treballs a 
la línia, les dades facilitades pel protector de 
via. 

 

 
 

ATENCIÓ!!! -  Aquest primer intercanvi 
d’informació entre el regulador i el contractista 

no vol dir, en cap cas, que s’hagi autoritzat 
l’entrada a la via o al seu àmbit d’influència. 

 

 
4. L’empresa contractada es desplaça a la 

zona de treballs de la línia; si s’utilitza el 
tren cremallera s’ha d’agafar el tren de les 
07.30 h. del matí a ribes vila o 7’45 h a 
Queralbs; informant al maquinista del lloc 
exacte on han de baixar. 

 
5. El protector de via, fent us de l’emissora, 

demana autorització al regulador per 
entrar a treballar, sempre abans d’accedir a 
la via o al seu àmbit d’influència: 

 
 

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ 
 

RESPONSABLE DE BRIGADA: 
De nom de l’interlocutor i empresa al 
regulador, canvi! 
 

REGULADOR: 
A l’escolta, canvi! 
 

RESPONSABLE DE BRIGADA: 
Ens trobem al P.Q. / pals de catenària / lloc. 
Podem entrar a treballar? 
 

REGULADOR: 
D’acord, podeu entrar a treballar al P.Q. / pals 
de catenària / lloc. 
 

(Si els treballs impliquen tall de corrent 
elèctric de catenària, la conversa continua): 
 

RESPONSABLE DE BRIGADA: 
Em confirmes que no hi ha corrent elèctric a 
la catenària? Canvi. 
 

REGULADOR: 
Confirmat! No hi ha corrent elèctric a la 
catenària i podeu entrar a treballar, canvi. 
 

RESPONSABLE DE BRIGADA: 
D’acord. Canvi i tallo. 
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OBSERVACIONS: Si les tasques ha efectuar 
impliquen fer un tall de tensió a la catenària, el 
protector de via pot demanar entrar a treballar 
sempre i quan la tasca a desenvolupar no 
impliqui cap perill d’electrocució per la proximitat 
a la catenària (preparació dels treballs, acopi de 
material, etc.), sempre i respectant el 
procediment i els passos establerts per 
aquestes actuacions, tal i com queda expressat 
en l’apartat de riscos d’especial rellevància.  
 
6. Es col·loquen els senyals de brigada (a 

200 m. de cada extrem de la zona de 
treballs). 

 
7. Es pot entrar a la via o a la seva zona 

d’influència i realitzar els treballs previstos. 
 
8. Una vegada finalitzats els treballs es 

segueixen els següents passos, sempre en 
l’ordre que s’estableix: 
 
1. Es retira el material i el personal de la 

brigada de la via / zona d’influència, 
quedant lliure el tram on s’ha 
desenvolupat els treballs. 

 
2. Es retiren els senyals de brigada. 

 
3. El protector de via informa al regulador 

que ja han estat finalitzats els treballs i 
que ja s’han apartat de la via / zona 
d’influència: 
 

PROTOCOL DE COMUNICACIÓ 
 

RESPONSABLE DE BRIGADA: 
De nom de l’interlocutor i empresa al 
regulador, canvi! 
 

REGULADOR: 
A l’escolta, canvi! 
 

RESPONSABLE DE BRIGADA: 
Hem finalitzat els treballs i ens hem apartat 
del P.Q. / pals de catenària / lloc. 
 

REGULADOR: 
D’acord. Canvi i tallo. 
 

 
9. El responsable de la brigada entrega 

l’emissora al lloc del regulador.  Aquest 
darrer ho anota al full de control 
d’emissores. Tant el regulador com el 
protector de via informarà de qualsevol 
novetat o observació a fer referent als 
treballs, i al seu desenvolupament. 

 
NORMATIVA INTERNA D’INTERÈS GENERAL 
 
� No es pot transportar a l’interior dels 

trens de viatgers bombones de gas, i/o 
benzina. Aquest tipus de material ha d’anar 
dipositat al vagó de mercaderies que, 
diàriament fa el recorregut de Ribes Vila a 
Núria a les 07.30 h. del matí. Aquest mateix 
vagó baixa per la tarda fent el trajecte de 
Núria a Ribes Vila a les 18.30 h. o a les 
19.20 h., segons es tracti de temporada 
d’hivern o temporada d’estiu (consultar 
horaris vigents). 

 
� No es pot viatjar a l’interior de la cabina 

dels automotors acompanyant al 
maquinista, a no ser que sigui necessari 
pels treballs a desenvolupar. En aquest 
darrer cas, es demanarà la corresponent 
autorització al regulador. 

 
� El personal es traslladarà al lloc de 

treball pels seus propis medis sempre i 
quan l’accés sigui viable. De no ser així, 
es podrà viatjar a l’interior d’un tren, 
informant al maquinista del lloc exacte on 
han de baixar.  

 
� Cal prioritzar els trens de transport de 

treballadors així:  
 

1. Trens de càrrega i/o treballs. 
2. Tren de les 07.30 h. del matí.  
3. Darrer tren de la tarda de baixada (17.40 

h. o 18.30 h. segons temporada). 
 
� Per tal de facilitar les visites de la direcció 

d’obra, Vall de Núria permetrà l’aturada 
d’un tren de viatges, sempre adaptant-se 
a les necessitats comercials 
d’explotació, i prioritzant el confort dels 
nostres clients. Només en cas 
d’emergència i degudament argumentat, 
s’autoritzarà l’aturada a la línia d’un tren de 
viatgers no estipulat.  

 
� Per viatjar a l’interior dels trens de viatgers 

els treballadors han de tenir cura del seu 
aspecte i han de mantenir el tren en 
perfecte estat d’ordre i neteja. 
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� Vall de Núria forma part del PEIN i té com a 
model de gestió la ISO mediambiental 
14001; és per aquest motiu que s’ha de 
tenir màxima cura amb l’entorn i la 
imatge que es dóna als els nostres 
visitants, i per tant cal complir les següents 
normes: 

 
1. Els voltants de les zones d’obra ha de 

haver-hi molta neteja i ordre. 
 

2. La zona d’acopi de material no es pot 
ubicar al costat de la via. Si per les 

condicions del terreny i /o de l’obra, ha 
de quedar material al llindar de la traça, 
aquest quedarà adequadament tapat. 

 
3. Els divendres o el dia anterior a un 

festiu, el contractista haurà de fer una 
revisió exhaustiva de l’obra i del seu 
entorn, garantir que tot estigui en 
perfectes condicions d’ordre i neteja, i 
que l’impacte de l’obra sigui mínim en 
els clients que visiten Vall de Núria. 

 

 

SENYALS DE LA ZONA DE TREBALLS ASPECTE 

Brigades a la via 
 

Ordena al maquinista que s’hi apropi, efectuar repetidament el toc d’Atenció amb el 
xiulet del vehicle motor i anar amb marxa a la vista fins que tot el tren hagi 
ultrapassat la zona on es desenvolupen els treballs. 
 

La implantació i retirada d’aquest senyal, serà sempre prèviament notificat a l’Agent 
Regulador. 
 

 

Temporal 
 

Anunci de velocitat limitada 
 

Ordena al maquinista posar-se en condicions de no excedir la velocitat en km/h 
inscrita, a partir del senyal de velocitat limitada. 
 

 
 
 

Velocitat limitada. 
 

Ordena al maquinista no excedir la velocitat en km/h que s’hi indica a la mateixa, fins 
trobar el senyal de final de velocitat limitada. 
  
Final de velocitat limitada 
 

Ordena al maquinista reprendre la marxa normal quan l’últim vehicle del tren l’hagi 
ultrapassat. 
 

 

 
 

�������
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3.7.2 TREBALLS A LA CATENÀRIA O A LA SEVA PROXIMITAT. RISC ELÈCTRIC 
 
NORMATIVA ESPECÍFICA 
 
A continuació es destaca la normativa 
específica que regeix per als treballs a la 
catenària o en la seva proximitat: 
 
Per risc elèctric 
 

� Capítol 7 (Incidències) del Reglament de 
Circulació de la Línia Ribes - Núria. 

 
� Normativa de treballs a la línia del 

Cremallera de Vall de Núria. 
 
Si necessiteu disposar d’alguna de les normes 
relacionades en aquest capítol, podeu sol·licitar-la a 
l’àrea contractant de FGC. 

 
 
TENSIÓ ELÈCTRICA A LA CATENÀRIA DEL 
CREMALLERA DE NÚRIA 
 
La tensió elèctrica de la catenària del 
cremallera de Vall de Núria és de 1.500 V. La 
normativa que cal complir inexorablement és la 
següent: 
 
� Queda prohibit aixecar o maniobrar 

material, eines, vehicles, etc., que puguin 
entrar en contacte amb la catenària.  

 
� Per a fer treballs en línies electrificades 

serà obligatori interrompre la tensió si 
que les operacions no guarden una 
distància de 3 m fins a qualsevol element 
amb una tensió màxima de 1.500 V.  

 
� Quan els treballs s’hagin de fer per sobre 

de les línies electrificades, la tensió 
s’haurà d’interrompre en tots els casos. 

 
� Els elements mòbils dels trens de treballs 

o maquinària hauran de disposar 
d’elements mecànics que limitin 
l’acostament a les línies electrificades 
fins a les distància fixada en el paràgraf 
anterior.  

 
� Aquests elements que limiten l’alçada dels 

aparells mòbils dels trens i maquinària 
hauran de ser d’acord amb les normes 
d’homologació establertes per FGC. 

� En general, la interrupció de la tensió es 
durà a terme des del telecomandament de 
subcentrals, tanmateix en determinats 
trajectes es pot interrompre la tensió 
mitjançant seccionadors instal·lats sobre el 
terreny. En aquests casos s’haurà de blocar 
el comandament amb els elements de 
seguretat de que es disposi. 

 

ATENCIÓ!! –  No només porta corrent 
elèctric el fil de contacte de la 

catenària. 
 

Hi ha d’altre cablejat disposat en l’espai a 
diferent alçada i amplada respecte al fil 
de contacte, que també porta corrent de 
1.500 V: feeders, sustentadors, i els seus 

elements d’interconnexió. 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ 
 
La persona designada i degudament autoritzada 
es posarà en contacte directe amb el Regulador, 
sol·licitant la interrupció de tensió tot comunicant-
li les dades següents: 
 

� Punt quilomètric, estació o zona i via 

� Motiu de la interrupció 

� Nom de la persona autoritzada 
 
El Regulador comprovarà que no hi hagi cap tren 
circulant en el tram sol·licitat, i si les condicions 
són les adients i res més s’hi oposa, donarà les 
instruccions adients perquè es faci efectiu el tall 
de tensió des de les subcentrals de Queralbs i 
Núria, o des dels seccionadors que protegeixen el 
tram a seccionar. 
 
Un cop efectuat el tall de tensió, el Regulador 
comunicarà al peticionari que s’ha efectuat el tall 
de corrent elèctric i, per tant, que no hi ha corrent 
a la zona seccionada i es pot entrar a treballar. 
 
A continuació, la persona designada 
comprovarà que no hi ha corrent a la catenària 
(comprovadors de tensió específics) i col·locarà 
els corresponents terres a cadascun dels costats 
del tram seccionat. Informarà d’aquest fet al 
Regulador i procedirà a treballar. 
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� El detector de tensió, homologat per 

FGC, té la següent nomenclatura: Detector 
Voltímetre Sensorlink de 0-20 kV, en 
continua, amb cable de 9,84 metres model 
8017, amb perxa telescòpica (2,15 metres 
plegada i 4 metres desplegada) model TR-
2245. 

 

 
� A continuació el pilot de catenària 

col·locarà les perxes de derivació a 
terra, una a cada extrem de treball. Per 
fer-ho, en primer lloc cargolarà la 
connexió a massa al carril, i tot seguit, al 
fil de contacte. 

 
� Les perxes de posada a terra (cada 

unitat), homologades per FGC, estan 
formades per: 

 
� 1 pinça ref. MT-535 
 

� 1 perxa telescòpica per a catenària 
(2,3 metres d’alçada i 5 metres 
desplegada). 

 

� 1 tram cable de 8 metres de 50 mm² 
 

� 1 torn a carril mod. TR-150 
 

� 1 bossa de transport 
 
� A partir d’aquest moment queda prohibit 

restablir la tensió sense petició prèvia del 
responsable de brigada.  

RESTABLIMENT DE TENSIÓ 
 
Una vegada finalitzats els treballs, la persona 
designada retirarà les perxes de protecció a 
terra i informarà d’aquest fet al Regulador. 
 
Aquest, un cop efectuades les comprovacions 
adients i si res s’hi oposa, donarà les instruccions 
adients per connectar les subcentrals de Queralbs 
i Núria, o efectuar el tancament dels 
seccionadors. 
 
L’obertura i tancament de seccionadors, així com 
la col·locació de terres ha d’efectuar-se pel 
personal degudament format. 
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En aquest annex trobareu els següents documents: 
 
 
� Alta en el registre de proveïdors en PRL de FGC: Model de certificació d’acompliment les 

mesures de prevenció de riscos laborals i ambientals. 
 
� Certificació d’acompliment de mesures laborals i ambientals per a empreses externes ja d’alta 

en el registre de proveïdors de FGC i que hagin de realitzar treballs de la pròpia activitat de FGC. 
 
� Registre d’informació de riscos específics de les activitats (RH-P-P-004b-Doc. 2)  per 

contractació serveis i obres sense projecte. 
 
� Comunicació d’accident / incident (RH-P-P-004b-Doc. 4)   
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ESTUDI GEOTÈCNIC PER A L’EMPLAÇAMENT D’UNS ASCENSORS PÚBLICS AL 
NUCLI URBÀ DE RIBES DE FRESER. 

 

1. DADES CONSTRUCTIVES 

Les dades principals referents a la zona estudiada són les següents: 

 

Peticionari: AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER 

Situació: Es preveu la construcció de 2 ascensors públics amb la 
finalitat d’unir el carrer Fonderia amb el barri del Pavelló. 
L’ascensor inferior salvaria el desnivell existent entre la 
base del passeig del Taga, prop de la cruïlla amb el carrer 
Fonderia, amb el passeig de Santa Caterina, mitjançant la 
construcció d’una passera que travessaria, per sobre, la 
via del cremallera. L’ascensor superior salvaria el desnivell 
existent entre el passeig de Santa Caterina i el barri del 
Pavelló. A partir de la part superior del segon ascensor, es 
construiria una altra passera dirigida vers els habitatges 
del barri del pavelló.  

Característiques 
constructives: 

L’ascensor inferior es fonamentaria vers la base del 
passeig del Taga, tot realitzant un rebaix en caixa, per a 
encabir-hi l’ascensor, al talús existent entre aquest carrer i 
la via del cremallera. L’ascensor superior es fonamentaria 
en el passeig de Santa Caterina, realitzant un rebaix en 
caixa en el talús existent entre el passeig i el barri del 
pavelló. Durant la realització dels 2 rebaixos, en cadascun 
d’aquests es neoformaran talussos verticals d’excavació 
amb les següents orientacions: 300/90, 20/90 i 210/90. Un 
dels estreps de la passera inferior, que des de l’ascensor 
procedent del passeig del Taga travessarà la via del 
cremallera, se cimentarà al Passeig de Santa Caterina. La 
passera superior se cimentarà a la capçalera del talús 
sobre el qual s’ha emplaçat el barri del pavelló. 
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2.OBJECTIUS DEL TREBALL 

Amb la realització del present estudi es pretenen assolir els següents objectius 
principals: 

• Conèixer la composició litològica del subsòl dels diferents indrets en què es 
preveuen les actuacions. 

• Valorar la càrrega admissible de les unitats geotècniques sobre les quals 
s’hauran de fonamentar les diferents estructures previstes. 

• Valorar els assentaments previsibles. 

• Avaluar l’estabilitat dels diferents talussos verticals d’excavació. 

Tot això amb la finalitat última de: 

• Oferir les solucions més aptes per a la cimentació de les estructures 
projectades. 

 

3.TREBALLS REALITZATS 

Per a arribar a assolir els objectius plantejats s’ha emprat la següent metodologia de 
treball: 

A/ Visita preliminar a l’àrea d’estudi. 

B/ Compilació i consulta de les dades bibliogràfiques, publicades o no. 

C/ Prospecció geotècnica de camp, mitjançant la realització de 4 penetròmetres 
dinàmics, de 2 petits sondatges a rotació, de l’aixecament de 2 sèries 
estratigràfiques i de la realització d’una estació geomecànica. 

D/ Assajos de laboratori de concentració de sulfats, per tal de determinar 
l’agressivitat de les unitats de cimentació. 

E/ Estudi tècnic de gabinet, que ha consistit en l’elaboració de les dades de camp i 
de laboratori, en la realització de mapes i de perfils geològics, en la realització dels 
càlculs geotècnics i en la redacció del present informe. 



3 
 

GEOINFORMES. Plaça Sant Eudald nº 5 1er 1a Ripoll 17500. Tlfs. 972703264/639263236. Fax. 972703264. e-mail. GEOINFORMES@ terra.com 

 

4.ESTUDI GEOLÒGIC/GEOTÈCNIC 

4.1.Context geològic 

La zona estudiada es troba situada en la part oriental del Pirineu axial, concretament 
en la unitat estructural de Ribes de Freser. Es tracta d’un àrea que presenta un grau 
de tectonització important, ja que els materials pre-hercinians que la constitueixen han 
estat afectats per l’orogènia herciniana i per l’orogènia alpina.  

El substrat rocós de la zona es troba constituït per materials de l’Ordovicià superior 
(pànol 01). Es tracta de gresos, de lutites i de materials vulcanoclàstics, entre els quals 
s’intercala l’anomenat granòfir de Ribes, roca subvolcànica que presenta la mateixa 
edat. En la zona estudiada els materials paleozoics es troben recoberts per un dipòsit 
quaternari d’origen al·luvial col·luvial, format per graves i gravetes d’esquist amb matriu 
sorrenca i llim-argilosa i per sorres gravoses amb matriu llim-argilosa. Pot tractar-se 
dùna terrassa al·luvial alta del riu Freser. 

D’aquesta forma els esquistos (gresos, lutites i materials vulcanoclàstics) que 
configuren el substrat rocallós de l’Ordovicià superior es desenvolupen al llarg dels 
talussos presents entre el passeig del Taga i el passeig de Santa Caterina. Afloren 
superficialment en el talús subvertical existent entre la via del cremallera i el passeig 
de Santa Caterina i es troben recoberts per elements antròpics en el talús ubicat entre 
el passeig del Taga i la via del cremallera. En canvi el talús superior existent entre el 
passeig de Santa Caterina i el barri del Pavelló es troba format per les sorres i graves 
quaternàries d’origen al·luvial/col·luvial que configuren la terrassa alta del Freser o que 
en aquest indret recobreixen el substrat rocallós. 

 

4.2.Característiques hidrogeològiques i hidrològiques  

Des d’un punt de vista hidrogeològic el dipòsit quaternari al·luvial/col·luvial, format per 
sorres, graves i gravetes amb matriu llim-argilosa, i per tant amb un caràter granular, 
presenta una permeabilitat primària. Els dipòsits antròpics que recobreixen el substrat 
rocallós al talús inferior també presenten una certa permeabilitat primària. En canvi els 
esquistos del substrat rocallós predominantment són de caràcter impermeable, tot i 
que poden presentar certa permeabilitat per fissuració. 

Durant la realització de les prospeccions, al mes de Maig de 2015, només s’ha 
identificat certa presència d’aigua subterrània vers la base del dipòsit quaternari que es 
desenvolupa a la part superior de la zona estudiada, prop del seu contacte amb el 
substrat rocallós, concretament a uns 7,20 m de fondària respecte la capçalera del 
talús en el qual hi ha cimentat el pavelló esportiu. 

No es pot descartar la presència eventual de fluxos hídrics subsuperficials a través del 
dipòsit al·luvial/col·luvial quaternari, a través dels dipòsits de reble antròpic i a través 
de la part superior més fissurada i alterada del substrat, sobretot en posterioritat a 
events pluviomètrics intensos. 
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4.3.Agressivitat del sòl al formigó  

Per tal de valorar el grau d’agressivitat del sòl al formigó s’han dut a terme 2 assaigs 
quantitatius de concentració de sulfats: un en una mostra extreta de la sèrie SE-02, 
representativa del dipòsit al·luvial/col·luvial quaternari. L’altre en una mostra extreta de 
la sèrie SE-01, representativa del substrat rocallós. Com es pot observar en l’annex 
d’assajos de laboratori s’ha detectat una concentració de sulfats de 14,90 mg/Kg a la 
primera de les mostres, i de 31,60 mg/Kg en la segona, per la qual cosa es pot 
assumir que el sòl no és agressiu al formigó. 

 

4.4.Geotècnia 

Per tal d’identificar els materials que configuren el subsòl de l’àrea estudiada s’ha dut a 
terme la realització de 4 assaigs de penetració dinàmica, de 2 petits sondatges a 
rotació i de 2 sèries estratigràfiques. En el plànol 02 es pot observar l’emplaçament 
d’aquestes prospeccions. 

 

4.4.1.Assaigs de penetració dinàmica 

Com es pot observar en el plànol 02 el penetròmetre P-01 s’ha dut a terme al passeig 
del Taga, prop del talús en el qual es preveu la realització d’un rebaix en caixa per a 
encabir-hi l’ascensor inferior. El penetròmetre P-02 s’ha realitzat al passeig de Santa 
Caterina, en un indret adjacent al talús objecte d’excavació per tal d’encabir-hi 
l’ascensor superior. El penetròmetre P-03 s’ha realitzat  a la capçalera del talús on hi 
ha el pavalló esportiu, prop de la zona d’arribada de l’ascensor superior. Finalment el 
penetròmetre P-04 s’ha realitzat al mig del passeig de Santa Caterina. 

Els assaigs de copejament s’han realitzat segons el mètode DPSH a partir del qual 
s’han obtingut els valors de Ndpsh que han estat correlacionats, posteriorment, amb 
valors de Nspt. També es correlacionen amb les litologies presents en la zona, les 
quals han estat identificades amb la realització de les sèries estratigràfiques i dels 
sondatges a rotació.  

A les taules següents es presenten els resultats obtinguts: 

 

Taula I. Resultats de l’assaig penetromètric P-01 
 

Fondària Ndpsh Nspt Materials 
0,00 0 0 
-0,20 0 0 
-0,40 0 0 

Paviment de formigó al passeig 
del Taga 

-0,60 40 48 
-0,80 33 40 
-1,00 38 46 
-1,20 41 49 
-1,40 34 41 

Sub-base de graves al passeig 
del Taga. 

Promig de Nspt = 45 

-1,60 62 75 
-1,80 67 81 
-1,96 100 120 

Esquistos. Substrat rocallós. 
Ordovicià superior. 
Nspt = 78 i rebuig 
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Taula II. Resultats de l’assaig penetromètric P-02 
 

Fondària Ndpsh Nspt Materials 

0,00 0 0 Paviment de graves del passeig 
de Santa Caterina 

-0,15 100 120 
Esquistos. Substrat rocallós. 

Ordovicià superior. 
Nspt = Rebuig 

 

Taula III. Resultats de l’assaig penetromètric P-03 
 

Fondària Ndpsh Nspt MAterials 
0,00 0 0 Horitzó edàfic 
-0,20 9 11 
-0,40 9 11 
-0,60 7 8 
-0,80 4 5 
-1,00 4 5 
-1,20 5 6 
-1,40 5 6 
-1,60 4 5 
-1,80 6 7 

Sorres amb graves i gravetes 
amb matriu llim-argolosa 

Dipòsit al·luvial/col·luvial. Part 
superior. Quaternari 

 
Promig de Nspt = 7 

-2,00 9 11 
-2,20 10 12 
-2,40 13 16 
-2,60 13 16 
-2,80 13 16 
-3,00 18 22 
-3,20 10 12 
-3,40 11 13 
-3,60 12 14 
-3,80 22 27 

Sorres amb graves i gravetes 
amb matriu llim-argolosa 

Dipòsit al·luvial/col·luvial. Part 
intermèdia. Quaternari 

 
Promig de Nspt = 16 

-4,00 34 41 
-4,20 50 60 
-4,40 25 30 
-4,60 29 35 
-4,80 22 27 
-5,00 29 35 
-5,20 34 41 
-5,40 40 48 
-5,60 26 31 
-5,80 18 22 
-6,00 19 23 
-6,20 25 30 
-6,40 25 30 
-6,60 18 22 
-6,80 22 27 
-7,00 21 25 
-7,20 8 10 
-7,40 16 19 
-7,60 24 29 

Sorres amb graves i gravetes 
amb matriu llim-argolosa 

Dipòsit al·luvial/col·luvial. Part 
inferior. Quaternari 

 
Promig de Nspt = 31 

-7,68 100 120 
Esquistos. Substrat rocallós. 

Ordovicià superior. 
Nspt = Rebuig 
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Taula IV. Resultats de l’assaig penetromètric P-04 
 

Fondària Ndpsh Nspt Materials 

0,00 0 0 Paviment de graves del passeig 
de Santa Caterina 

-0,15 100 120 
Esquistos. Substrat rocallós. 

Ordovicià superior. 
Nspt = Rebuig 

 

Les dades extretes de la realització dels sondatges de penetració dinàmica s’exposen 
a continuació: 

Zona del passeig del Taga (P-01) 

• Els 0,50 m superficials, la litologia dels quals ha estat identificada a partir de la 
realització d’un petit sondatge a rotació, es troben ocupats per un paviment de 
formigó de 0,30 m de gruixària, disposat a sobre de graves sorrenques i 
llimoses que probablement corresponguin a un dipòsit antròpic abocat al carrer 

• Aquesta sub-base de graves es desenvolupa fins els 1,40 m de fondària, amb 
valors mitjans de Nspt de 45. 

• A partir dels 1,45 m, respecte la superfície del carrer, es desenvolupa el 
substrat rocallós, format per esquistos. Aquest presenta valors de rebuig o 
propers al mateix. 

Zona del passeig de Santa Caterina (P-02 i P-04) 

• Al passeig de Santa Caterina als 2 assajos de penetració realitzats s’han 
obtingut resultats idèntics. D’aquesta forma els 0,15 m superficials es troben 
ocupats per graves, sorres i llims que configuren el paviment del carrer. Per 
sota es desenvolupen directament els esquistos de l’Ordovicià superior, els 
quals ofereixen valors de rebuig als assaigs de copejament. 

• Aquest fer ha estat corroborat mitjançant l’execució dun petit  sondatge en el 
mateix indret on s`ha dut a terme el penetròmetre P-04. 

Zona del pavelló (P-03) 

• A la capçalera del talús on s’ubica el pavelló esportiu, mitjançant la realització 
del penetròmetre P-03 s’ha identificat la presència en l’indret del dipòsit 
al·luvial/col·luvial quaternari, format per sorres i graves amb matriu llim-argilosa. 

• Aquests materials es desenvolupen fins a una profunditat de 7,68 m, en què 
fossilitzen el substrat de l’Ordovicià superior format per esquistos. 

• Fins 1,80 m de profunditat aquests materials presenten una resistència baixa, 
amb valors mitjans de Nspt de 7. Entre 1,80 i 3,80 m de fondària els valors 
mitjans de Nspt augmenten fins a 16. Entre 3,80 i 7,68 m la resistència 
d’aquests materials és mitjana/alta, amb valors mitjans de Nspt de 31. 
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4.4.2. Realització dels sondatges a rotació 

Com s’ha dit en el subcapítol anterior durant l’execució dels treballs de camp s’han dut 
a terme 2 petits sondatges  rotació amb el materix aparell de penetració. El primer s’ha 
realitzat en el mateix indret que el penetròmetre P-01, per tal de travessar el paviment 
de formigó del passeig del Taga i poder realitzar, en posterioritat, el penetròmetre 
esmentat a partir de la base de la perforació. El segon s’ha realitzat en el mateix indret 
que penetròmetre P-04, per tal de corroborar visualment l’existència dels esquistos del 
substrat per sota del paviment del passeig de Santa Caterina. A la taula següent es 
presenten els resultats obtinguts. 

 

Taula V. Resultats dels sondatges a rotació 

 
Sondatge Fondària (m) Litologia Materials 

0,00-0,30 Paviment de formigó 

01 
0,30-0,50 

Graves amb matriu sorrenca i 
llimosa. Sub-base del passeig 

del Taga 

Dipòsits antròpics 

0,00-0,15 graves, sorres i llims. Paviment 
del passeig de Santa Caterina Dipòsit antròpic 

02 
0,15-0,25 Esquistos Substrat rocallós. 

Ordovicià superior 

 

4.4.3. Realització les sèries estratigràfiques 

Per tal de testificar visualment la litologia dels materials que configuren el subsòl de 
l’àrea estudiada s’han aixecat 2 sèries estratigràfiques en els indrets, situats al llarg o a 
la vora del traçat on s’emplaça l’obra prevista, on aquests materials afloren. D’aquesta 
forma la sèrie SE-01 s’ha realitzat en el talús semivertical existent entre la via del 
cremallera i el passeig de Santa Caterina, on hi afloren els esquistos de l’Ordovicià 
superior (Plànol 02). La sèrie SE-02 s’ha dut a terme en el rebaix existent a la part 
posterior del pavelló esportiu, en el qual hi afloren les sorres amb gravetes i graves 
que configuren el dipòsit quaternari d’origen al·luvial/col·luvial. A la taula següent es 
presenten els resultats obtinguts 

 

Taula VI. Resultats de les sèries estratigràfiques 

 
Sèrie Gruixària (m) Litologia Materials 

0,50 Sorres, llims i arrels Horitzó edàfic 
01 

5,50 Gresos, lutites i materials 
vulcanoclàstics (esquistos) 

Substrat rocallós. 
Ordovicià superior 

0,50 Terra vegetal Horitzó edàfic 

02 
2,50 Sorres, graves i gravetes amb 

matriu llim-argilosa 

Dipòsit 
al·luvial/col·luvial. 

Quaternari 
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4.4.4. Assaigs de laboratori 

Durant la realització de la sèrie SE-01 s’ha pres una mostra representativa dels 
esquistos que configuren el substrat rocallós i durant la realitzacó de la sèrie SE-02 se 
n`ha pres una altra representativa de les sorres, graves i gravetes amb llims que 
constitueixen el dipòsit quaternari. En la taula següent i en l’annex d’assajos es poden 
observar la relació d’assajos realitzats i la de resultats obtinguts: 

 

Taula VII. Assajos de laboratori 
 

Mostra Materials Materials Assajos Resultats 

SE1-M1 Esquistos Substrat rocallós. 
Ordovicià superior Sulfats 31,60 mg/Kg 

SE2-M1 Sorres, graves, 
gravetes i llims 

Dipòsit al·luvial/col·luvial. 
Quaternari Sulfats 14,90 mg/Kg 

 

4.4.5. Zonació del subsòl 

En base als treballs duts a terme en el subsòl del solar s’identifiquen 2 unitats 
geotècniques (plànol 03) de característiques geomecàniques diferents. Aquestes es 
descriuen a continuació. 

 

4.4.5.1.Unitat geotècnica 1. Sorres, graves i gravetes amb matriu llim-argilosa. 
Dipòsit al·luvial/col·luvial. Quaternari. 

Aquesta unitat es desenvolupa en el talús superior de la zona estudiada, en la 
capçalera del qual se situa el pavelló esportiu i el barri que porta el seu nom. Es troba 
formada per sorres, gravetes i graves amb matriu llim-argilosa que configuren un 
dipòsit d’edat quaternària i d’origen al·luvial/col·luvial. Amb tota probabilitat es tracta 
d’una terrassa alta del riu Freser. A la vora del pavelló esportiu presenta una gruixària 
de 7,68 m, profunditat a la qual fossilitza el sustrat rocallós de l’Ordovicià superior. 

Des d’un punt de vista geotècnic i arran dels assajos de laboratori consultats es tracta 
de sòls de tipus SM/GM. La resistència dels materials augmenta progressivament amb 
la fondària. D’aquesta forma fins els 1,80 m de profunditat presenta valors mitjans de 
Nspt de 7, a partir dels quals se’ls pot assignar una densitat seca de l’ordre de 1,49 
g/cm3, una densitat humida d’uns 1,90 g/cm3, un angle de fregament intern de 29º, una 
cohesió nul·la i un mòdul de deformació elàstica de 156 Kg/cm2. Des dels 1,80 m fins 
els 3,80 m de profunditat els valors mitjans de Nspt que presenta són de 16. Segons 
aquests valors se li pot assignar una densitat seca de 1,52 g/cm3, una densitat humida 
de 1,90 g/cm3

, un angle de fregament intern de 31º i una cohesió propera a 0,00 
Kg/cm2 (taula de sòls granulars de HUNT). També se li pot valorar un mòdul de 
deformació elàstica de 160 Kp/cm2 (correlació de Terzaghi & Peck). Finalment entre 
els 3,80 m i 7,68 m els valors mitjans de Nspt de la unitat augmenten fins a 31. A partir 
dels quals se li assignaria una densitat seca de l’ordre de 1,58 g/cm3, una densitat 
humida d’uns 2,00 g/cm3, un angle de fregament intern de 33º, una cohesió nul·la i un 
mòdul de deformació elàstica de 340 Kg/cm2 
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4.4.5.2.Unitat geotècnica 2. Gresos, lutites i materials vulcanoclàstics 
(esquistos). Substrat rocallós. Ordovicià superior.  

Aquesta unitat és representativa del substrat rocallós de l’Ordovicià superior. Està 
formada per gresos, lutites i materials vulcanoclàstics que presenten una esquistositat. 
Al talús superior s’identifica per sota del dipòsit quaternari (Unitat geotècnica 1), a 
partir dels 7,68 m de profunditat. Al passeig de Santa Caterina es desenvolupa 
directament per sota del paviment gravós i sorrenc del carrer, a partir dels 0,15 m de 
fondària. Aflora en tot el front del talús que hi ha entre la via del cremallera i el passeig 
de Santa Caterina. Al passeig del Taga es desenvolupa a partir d’una fondària de 1,40 
m, per sota de materials antròpics. Finalment cal comentar que al talús existent entre 
el passeig del Taga i la via del cremallera la unitat es troba recoberta per dipòsits 
antròpics de gruixària desconeguda, ja que no ha estat possible l’accés en aquesta 
àrea per part de maquinària de prospecció. 

Geomecànicament té unes característiques pròpies de roca que presenta juntes 
d’estratificació i de diaclasat. Aquesta unitat ofereix valors de rebuig als assajos de 
copejament. A partir de les taules proposades per Goodman, Ranh, Walthan i Farmer 
(1968-1999) se li pot assignar una densitat de 2,50 gr/cm3, una cohesió de com a 
mínim 30 Kp/cm2 i un angle de fregament intern també mínim de 25º. El seu mòdul 
d’elasticitat es pot valorar en 60.000 Kp/cm2. Es troba afectada principalment per 6 
famílies de discontinuïtat, una de les quals es correspon a l’estratificació i les altres 
cinc a diferents famílies de diaclasat. 

 

4.4.6.Solucions de cimentació 

Tenint en compte les característiques geològiques/geotècniques del subsòl de les 
diferents zones d’actuació, en què: 

• En l’indret en el qual es preveu l’arribada de l’ascensor superior i 
l’emplaçament de la passera superior es desenvolupa un dipòsit quaternari 
(Unitat geotècnica 1) de gruixària considerable, que recobreix el substrat 
rocallós 

• En l’indret en què es preveu la cimentació de l’ascensor superior i de la 
passera inferior en el subsòl es desenvolupa el substrat rocallós (Unitat 
geotècnica 2), a pocs centímetres de la superfície del terreny. 

• En l’indret en què es preveu la cimentació de l’ascensor inferior el substrat 
rocallós es troba recobert per dipòsits antròpics de gruixària desconeguda, tot i 
que des de la superfície del passeig del Taga el mateix es troba a partir d’una 
profunditat de 1,20 m. 

Es planteja que: 

• La cimentació de la passera superior s’efectuï a la part superior de la Unitat 
geotècnica 1.  

• La cimentació de la passera inferior i la dels 2 ascensors es realitzi a la Unitat 
geotècnica 2. 
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4.4.7.Càrrega admissible del terreny i assentaments previsibles 

4.4.7.1.Cimentació a la Unitat geotècnica 1  

Tenint en compte que en aquesta unitat només se cimentarà la passera superior, la 
qual consisteix en una estructura senzilla que a priori precisa de poca càrrega, es 
proposa que la mateixa es fonamenti a la part superior de la unitat, tot i tractar-se d’un 
sòl de resistència baixa 

Per a valorar la càrrega que pot admetre la part superior de la unitat geotècnica 1 
s’ha emprat la fòrmula proposada en el CTE vigent, la qual es troba basada amb la de 
Terzaghi-Peck vàlida per a sòls granulars, però que a més a més té en compte la 
sobrecàrrega de terres sobre la cota de cimentació: 

 
• Per a B<1,20 m: 

Qadm =12Nspt 1+
D

3B

 

  
 

  
St
25

 

  
 

  
KN /m2  

• Per a B 1,20 m: 

Qadm = 8Nspt 1+
D

3B

 

  
 

  
St
25

 

  
 

  
B + 0,3

B

 

  
 

  

2

KN /m2  

 
Aquest mètode preveu que l’assentament (St) màxim que es produirà serà de 1 
polzada (2,54 cm). Això no obstant s’ha valorat l’assentament previsible mitjançant el 
mètode elàstic de Schmertmann, el qual preveu que l’efecte del mateix es produeix 
fins a una fondària equivalent a 4 vegades l’amplada d’una sabata contínua i a 2 
vegades l’amplada d’una sabata aïllada, a partir de la cota de cimentació. Per a la 
realització dels càlculs s’ha tingut en compte la descàrrega efectuada en el terreny i la 
càrrega neta aplicada al mateix: 
 

s = C1 q
Izi
E1

zi  

 

Els càlculs s’han realitzat a partir de les dades següents: 

 
Unitat geotècnica 1: tipus de sòl SM. 
 (densitat UG1) = 1,48 g/cm3 

E (mòdul d’elasticitat part superior UG1) = 156 Kp/cm2  

E (mòdul d’elasticitat part intermèdia UG1) = 160 Kp/cm2 
Q0 (descàrrega de material) = 0,149 Kp/cm2 

Els valors de càrrega admissible i d’assentaments que cal preveure, per a una 
cimentació mitjançant sabates encastades 1,00 m en la unitat recomanada, es 
presenten en la taula següent: 
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Taula VIII. Càrrega admissible i assentaments previsibles per a una cimentació 

superficial en la Unitat geotècnica 1 
 

Tipus de 
cimentació 

Amplada de 
sabata (m) 

Fondària de 
cimentació 

Càrrega 
admissible 
(Kg/cm2) 

Assentaments 
previsibles (cm) 

Sabates 
Contínues 0,60 1,33 0,41 

1,00 1,14 0,33 

1,20 1,13 0,36 

1,50 1,00 0,39 
Sabates 

Quadrades 

2.00 

Encastades 1,00 m a la 
Unitat Geotècnica 1. 

0,88 0,43 

 

4.4.7.2.Cimentació a la Unitat geotècnica 2  

Com s’ha dit anteriorment les estructures que es preveuen cimentar en aquesta unitat 
es corresponen a l’ascensor inferior, a la passera inferior i a l’ascensor superior. 

En el cas de l’ascensor inferior el més probable és que una vegada realitzada 
l’excavació al talús en el qual es preveu encabir-lo aflori el substrat rocallós tant a la 
base com a les parets de l’excavació. Això no obstant cal comentar que en aquest 
indret és probable que la roca estigui recoberta per dipòsits antròpics de gruixària 
desconeguda, a causa de la impossibilitat d’accés a l’àrea, actualment ocupada per un 
talús, mitjançant maquinària de prospecció. De totes formes cal tenir en compte que 
segons la prospecció realitzada al passeig del Taga, el substrat rocallós es troba a 
1,40 m de fondària respecte la superfície del carrer, per la qual cosa es recomana anar 
a buscar-lo per a la cimentació de l’estructura, en el cas de l’existència de dipòsits 
antròpics. 

En el cas de la passera inferior i de l’ascenssor superior, que es preveu fonamentar-los 
al passeig de Santa Caterina, cal dir que segons les prospeccions realitzades en 
aquest indret el substrat rocallós es troba a partir de pocs centímetres de la superfície 
del carrer. 

A causa de la cimentació d’aquestes estructures en el substrat rocallós (Unitat 
geotècnica 2) s’ha realitzat un estudi del massís rocós a través de medicions 
realitzades en una estació geomecànica duta a terme en el mateix indret que la sèrie 
SE-01 (Plànol 02). A continuació s’indiquen els treballs duts a terme: 

• Avaluació de la resistència a la compressió simple dels materials: Aquest 
paràmetre s’ha avaluat a través del martell de geòleg, tot seguint les 
especificacions establertes per aquest mètode. Els resultats obtinguts es 
presenten en la taula següent: 
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Taula IX. Avaluació de la resistència a la compressió simple dels materials 

 

Materials Compressió 
simple (Mpa) Mètode 

Esquistos 5-25 Mpa Martell del geòleg 

 

• Avaluació del grau de meteorització del massís rocós: L’avaluació del grau 
de meteorització del massís rocós s’ha realitzat segons l’escala per a roques 
sedimentàries, basada en la de D.G. Moye. En la taula següent es presenten 
els resultats obtinguts: 

 
Taula X. Avaluació del grau de meteorització del massís rocós 

 

Materials Estació 
geotècnica 

Grau de 
meteorització 

Esquistos 01 II/III 

 

Els resultats obtinguts són indicatius que el massís presenta un grau de 
meteorització de III, indicatiu que es tracta d’una roca entre lleugerament i 
moderadament meteoritzada. 

 

• Medició i descripció de les juntes de discontinuïtat de la roca: Una de les 
tasques primordials duta a terme ha estat la medició de l’orientació de 
nombroses juntes de discontinuïtat presents en l’estació geomecànica. 
Tanmateix s’han fet medicions i descripcions de diversos paràmetres referents 
a aquestes juntes. Els resultats que es presenten en la taula següent s’han 
obtingut a través de la medició i descripció directa o indirecta d’un centenar de 
juntes. 
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Taula XI. Medicions i descripció de les juntes de discontinuïtat  
 

Paràmetres descrits i mesurats Resultats 

Separació entre juntes 35% entre 6 i 20 cm, 26% < 6 cm, 21% entre 
20 i 60 cm i 18% entre 60 i 200 cm 

Longitud de les juntes 76% entre 3 i 10 m i 24% entre 1 i 3 m 

Obertura de les juntes 71% ente 1 i 5 mm, 8% entre 0,1 i 1 mm i 6% 
> 5 mm 

Rugositat 53% suau i 47% entre ondulada i suau 
Rebliment Predominantment tou < 5 mm 
Presència hídrica Sec, de vegades una mica humit 
Mida de blocs Molt petits 
RQD 0% 

 

• Classificació del massís rocós: A partir dels treballs realitzats i esmentats en 
els subcapítols anteriors i amb la finalitat de conèixer la qualitat del massís 
rocós que suporta el talús en qüestió, s’efectua una classificació del mateix 
seguint els criteris de Bieniawski (1989), a través de la determinació de l’index 
de qualitat RMR. D’aquesta forma segons les dades exposades anteriorment, 
per al conjunt del massís rocós, l’índex RMR obtingut es presenta en la taula 
següent: 

 
Taula XII. Qualitat del massís rocós en relació a l’índex RMR 

 

Paràmetres Puntuació Classificació 
RMR 

Qualitat 
del 

massís 
Cohesió Angle de 

fregament 

Resistència matriu 
rocosa 2 

RQD 3 
Separació entre juntes 10 

Longitud juntes 2 
Obertura juntes 1 
Rugositat juntes 0,5 
Rebliment juntes 2 

Alteració 4 
Presència d’aigua 13,5 

38 Dolenta 1-2 
Kp/cm2 15-25º 

Els resultats obtinguts mostren que el massís rocós des d’un punt de vista 
geotècnic presenta una qualitat dolenta. Segons aquests resultats al mateix se 
li pot atribuir una cohesió i un angle de fregament intern de l’ordre dels 
exposats en la taula. 
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• Famílies de discontinuïtat: En base a la medició de l’orientació de les juntes 
de discontinuïtat s’han pogut definir diferents famílies de juntes que presenten 
una orientació diferent. En la taula següent es presenten els resultats obtinguts: 

 
Taula XIII.Orientació de les famílies de discontinuïtat 

 
Estació 

geotècnica Família Orientació cercle 
major Tipus 

1 160/05 Estratificació 
2 25/25 
3 40/60 
4 220/15 
5 260/65 

01 

6 130/65 

Diaclasat 

Com es pot observar l’estudi d’orientació de les discontinuïtats ha permès la 
diferenciació de 6 famílies de juntes diferents. 

 

Donat el fet que la Unitat geotècnica 2 és representativa d’una roca tova i que 
presenta un grau de fracturació important, per a la roca no alterada se li valora una 
càrrega admissible de l’ordre de: 

Qa = 4,00 Kp/cm2 

En aquest cas, en tractar-se d’una roca els assentaments que cal esperar tendiran a 
ser nuls: 

S  0,00 cm 
 

4.4.8.Estabilitat de talussos 

En aquest subcapítol es valora l’estabilitat de les parets verticals d’excavació dels 
rebaixos en caixa realitzats per a l’emplaçament dels ascensors en els talussos 
corresponents. Això és: 

• d’una banda es valora l’estabilitat de les parets del rebaix dut a terme en el 
talús situat entre el passeig de Santa Caterina i el pavelló, per a l’emplaçament 
de l’ascensor superior. Segons els treballs realitzats en aquests talussos 
d’excavació es desenvoluparà la unitat geotècnica 1. 

• D’altra banda es valora l’estabilitat de les parets del rebaix realitzat en el talús 
comprès entre el passeig del Taga i la via del cremallera, per a l’emplaçament 
de l’ascensor superior. Com ja s’ha comentat és previsible que en les mateixes 
es desenvolupi la unitat geotècnica 2. 
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4.4.8.1. Estabilitat al talús superior d’excavació de la Unitat Geotècnica 1 

Tenint en compte que la Unitat Geotècnica 1, corresponent a un dipòsit 
al·luvial/col·luvial format per sorres, gravetes i graves amb matriu llimosa, té 
característiques de sòl granular, es valora la possible gènesi de trencaments circulars 
en les parets verticals excavades al talús superior, seguint el mètode de HOEK & 
BRAY per a trencaments circulars en sòls. 

Les dades de les quals s’ha partit són les següents: 
 
UG1 = sòl de tipus SM 
Nspt mitjà (UG1) = 16 
 (densitat UG1) = 1,95 g/cm3 
 (angle de fregament intern UG1) = 31º 

c (cohesió UG1)  0,00 Kg/cm2 
H (alçària dels talussos) = 7 m 

 (angle dels talussos) = 90º 

D’aquesta forma el valor del factor de seguretat obtingut, és el següent. 
 

FS (factor de seguretat) < 0,30 

Aquest valor és indicatiu que la unitat geotècnica 1 als talussos verticals d’excavació 
és susceptible d’esdevenir inestable. 

És per això que s’aconsella que es duguin a terme les mesures adients de contenció 
d’aquesta unitat a les parets verticals d’excavació. 

 

4.4.8.2. Estabilitat al talús inferior d’excavació de la Unitat Geotècnica 2 

L’estabilitat d’aquesta unitat a les parets verticals d’excavació realitzades al talús 
inferior s’avalua partint de la base que es tracta d’una roca amb juntes d’estratificació i 
de diaclasat. 

D’aquesta forma es realitza l’anàlisi per a possibles trencaments en roca, considerant 
l’orientació i disposició de les juntes de discontinuïtat caracteritzades.  

La representació en la plantilla de Schmidt dels cercles majors representatius de les 
diferents juntes de discontinuïtat caracteritzades, així com els dels talussos verticals, 
permet la realització prèvia d’una anàlisi cinemàtica i geomètrica de possibles 
trencaments en els mateixos. Es considera que es formaran 3 talussos verticals 
d’excavació, amb orientacions de: 300/90, 30/90 i 210/90 

La representació en la plantilla és la següent: 
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Equal Area

 
 

Color negre: talús vertical (300/90) 
Color verd: Família 1 (estratificació) (106/05) 
Color blau: Família 2 (25/25) 
Color marró: Família 3 (40/60) 
Color magenta: Família 4 (220/15) 
Color taronja: Família 5 (260/65) 
Color granatós: Família 6 (130/65) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Color negre: talussos verticals (30/90 i 210/90) 
Color verd: Família 1 (estratificació) (106/05) 
Color blau: Família 2 (25/25) 
Color marró: Família 3 (40/60) 
Color magenta: Família 4 (220/15) 
Color taronja: Família 5 (260/65) 
Color granatós: Família 6 (130/65) 

 

 

 

Equal Area
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Les projeccions posen de manifest que des d’un punt de vista cinemàtic a les parets 
verticals d’excavació realitzades al talús inferior poden tenir-hi lloc els següents tipus 
de trencament, a causa de l’orientació respecte les parets d’algunes de les famílies de 
discontinuïtat diferenciades: 

• Talús 300/90: trencaments en falca segons la intersecció de les famílies 3 i 5. 
Bolcada de blocs segons l’orientació de la família 6 respecte el talús. 

• Talús 30/90: trencaments planars segons l’orientació de les famílies 1 i 2. 

• Talús 210/90: trencament en falca segons la intersecció de les famílies 5 i 6.  

 

Per a valorar la possible gènesi dels possibles trencaments en falca identificats, s’ha 
dut a terme el càlcul del factor de seguretat mitjançant el mètode de HOEK & BRAY en 
condicions seques i de cohesió nul·la.  

En el cas del talús amb orientació 300/90, en el qual la intersecció de les famílies 3 i 5 
pot donar lloc a aquests tipus de moviment, per a la realització dels càlculs s’ha partit 
de les dades següents: 

A (angle de fregament intern de l’estratificació) = 27º (taula de Jiménez Salas per a esquistos) 

B (angle de fregament intern del diaclasat) = 27º (taula de Jiménez Salas per a esquistos) 
CA (cohesió estratificació) = 0,00 Kg/cm2 
CB (cohesió diaclasat) = 0,00 Kg/cm2 

El resultat obtingut ha estat de: 

Fs < 1,42 

Valor indicatiu que el talús seria susceptible d’esdevenir inestable en condicions de 
presència hídrica, ja que el valor obtingut és inferior a 2. 

 

En el cas dels possibles moviments en falca al talús amb orientació 210/90, els quals 
podrien estar propiciats per la intersecció de les famílies 5 i 6, per a la realització dels 
càlculs s’ha partit de les dades següents: 

A (angle de fregament intern de l’estratificació) = 27º (taula de Jiménez Salas per a esquistos) 

B (angle de fregament intern del diaclasat) = 27º (taula de Jiménez Salas per a esquistos) 
CA (cohesió estratificació) = 0,00 Kg/cm2 
CB (cohesió diaclasat) = 0,00 Kg/cm2 

El resultat obtingut ha estat de: 

Fs = 0,917 

Valor indicatiu que el talús seria susceptible d’esdevenir inestable. 

Es recomana a la direcció tècnica que adopti les mesures de contenció pertinents. 
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Quant a l’avaluació dels trencaments planars i de bolcada de blocs, aquesta s’ha 
realitzat mitjançant l’obtenció de l’índex SMR. Aquest índex s’obtè a partir del RMR 
obtingut prèviament, definint-se uns factors de correcció per l’orientació de les 
discontinuïtats i pel mètode d’excavació. A la taula següent es presenten els resultats 
obtinguts: 

 
Taula XIV. Índex SMR  

 

Talús Família de 
discontinuïtat 

Tipus de 
trencament 

Fàctors de 
correcció Puntuació Classificació 

SMR 
F1 0,85 
F2 1 
F3 -25 

300/90 6 Trencament 
per bolcades 

F4 0 

16,75 

F1 0,70 
F2 0,15 
F3 -60 

1  Trencament 
planar 

F4 0 

31,7 

F1 0,85 
F2 0,40 
F3 -60 

30/90 

2 Trencament 
planar 

F4 0 

17,6 

 
Els tipus d’estabilitat dels talussos obtinguts, mitjançant l’índex SMR es presenta a la 
taula següent. 

 
 

Taula XV. Tipus d’estabilitat dela talussos segons l’índex SMR 
 

Classificació SMR Classe Estabilitat Trencaments 

Talús 300/90 16,75 
V 

Molt dolenta 
Totalment 
inestable 

Grans trencaments per 
plans o per massa  

Talús 30/90 17,60 
V 

Molt dolenta 
Totalment 
inestable 

Grans trencaments per 
plans o per massa  

 

Així doncs, segons els càlculs realitzats hi ha la susceptibilitat de gènesi de moviments 
de bolcades de blocs al talús amb orientació 300/90 i de trencaments planars al talús 
amb orientació 30/90. Es recomana a la direcció tècnica de l’obra que adopti les 
mesures de contenció pertinents. 
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4.4.9.Capacitat de remoció dels materials 

Pel que fa a la capacitat de remoció dels materials a excavar per a la implantació dels 
fonaments i per a la realització dels rebaixos previstos, cal recordar els següents 
aspectes: 

• Els dipòsits de reble antròpic superficials i la Unitat geotècnica 1 podran ser 
remogudes mitjançant mètodes convencionals, és a dir, mitjançant una pala 
retroexcavadora o giratòria. 

• Per a la remoció de la Unitat geotècnica 2 cal preveure com a mínim l’empra 
d’un martell hidràulic/pneumàtic 

 

4.4.10.Risc sísmic 

En referència al risc sísmic el càlcul es realitza segons la Normativa NCSR-02, en la 
qual es té en compte els primers 30 m del subsòl. D’aquesta forma considerant que en 
el Terme Municipal de Ribes de Freser la relació entre l’acceleració sísmica bàsica i la 
gravetat és de 0,10, en la taula següent es presenta la tipologia del terreny i el 
coeficent C de les unitats geotècniques reconegudes: 

 

Taula XVI. Tipus de terreny i coeficient C del sòl 
 

Unitat 
geotècnica Tipus de terreny Coeficient C 

Reble antròpic IV 2,00 

UG1 III 1,60 

UG2 alterat II 1,30 

UG2 inalterat I 1,00 

 

D’aquesta forma considerant la gruixària de cadascuna de les unitats i el seu coeficient 
C del sòl, el valor del coeficient C de càlcul obtingut a l’àrea compresa entre el passeig 
del Taga i el passeig de Santa Caterina és de l’ordre de : 

C = 1,03 
 

A l’àrea del pavelló esportiu, situada sobre el dipòsit quaternari al·luvial/col·luvial el 
coeficient C de càlcul obtingut és de l’ordre de: 

C = 1,15 
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5.CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

Del conjunt de treballs duts a terme se’n poden realitzar les següents conclusions: 

• En l’àrea estudiada s’han reconegut 2 unitats geotècniques que es 
desenvolupen per sota de dipòsits antròpics de diferent gruixària. 

• La Unitat geotècnica 1 només es desenvolupa en el talús superior de l’àrea 
estudiada. Està formada per sorres, gravetes i graves amb matriu llim-argilosa, 
que constitueixen un dipòsit quaternari d’origen al·luvial/col·luvial. A la zona del 
pavelló desenvolupen fins a una profunditat de 7,68 m, fondària en què 
fossilitzen el substrat rocallós. Es correspon a un sòl de tipus SM/GM la 
resistència del qual va augmentant amb la fondària. 

• La Unitat geotècnica 2 es troba representada per gresos, lutites i materials 
vulcanoclàstics de l’Ordovicià superior, que constitueixen el substrat rocallós 
característic de l’àrea. Es troba recobert per dipòsits de reble antròpic a l’àrea 
situada entre el passeig del Taga i la via del cremallera, aflora en el talús ubicat 
entre la via i el passeig de Santa Caterina i es desenvolupa a pocs 
centímetresde la superfície d’aquest últim carrer esmentat. D’es d’un punt de 
vista geotècnic es correspon a una roca estratificada i diaclasada. 

• Es planteja la cimentació de la passera superior a la part superior de la Unitat 
geotècnica 1, encastant les sabates 1,00 m m en aquesta unitat. Les càrregues 
admissibles obtingudes oscil·len entre 0,88 i 1,33 Kp/cm2, preveient-se uns 
assentaments compresos entre 0,33 i 0,43 cm. 

• Es planteja la cimentació dels 2 ascensors i de la passera inferior a la Unitat 
geotècnica 2. Aquesta admet càrregues de l’ordre de 4,00 Kp/cm2, preveient-se 
uns assentaments que tendiran a ser nuls. 

• Les Unitats geotècniques 1 i 2 seran susceptibles de ser inestables a les parets 
verticals d’excavació realitzades per a l’emplaçament dels ascensors. Es 
recomana a la direcció tècnica de l’obra que adopti les mesures pertinents de 
contenció. 

• Durant la realització de les prospeccions només s’ha identificat presència 
d’aigua subterrània a la base del dipòsit quaternari, prop del seu contacte amb 
el substrat rocallós, a 7,20 m de profunditat. No es pot descartar el 
desenvolupament de fluxos hídrics subsuperficials a través del dipòsit 
quaternari, dels rebles antròpics superficials i de la part superficial més 
fissurada i alterada del substrat rocallós, en posterioritat a períodes 
pluviomètrics intensos. 

• Els assajos realitzats mostren que les unitats de cimentació no són agressives 
per al formigó. 

• Els rebliments antròpics superficials i la Unitat geotècnica 1 es podran remoure 
amb mètodes convencionals. Per a la remoció de la Unitat geotècnica 2 cal 
preveure com a mínim l’empra d’un martell hidràulic/pneumàtic. 

• Pel que fa al risc sísmic el coeficient C de càlcul s’ha valorat en 1,03 a la zona 
compresa entre el passeig del Taga i el passeig de Santa Caterina i en 1,15 a 
la zona del pavelló esportiu. 
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Restem a disposició de la direcció tècnica de l’obra per a qualsevol dubte, consulta 
o aclariment que estimin oportú. 

 

Ripoll a 20 de maig de 2015. 

 

Atentament, 

 

 

Josep Mª Costa i Mercadal. 
Dr. en Geologia UAB. 

Col·legiat núm. 5525 
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PLÀNOLS 



0 m 630 m

Plaça Sant Eudald,5. 1r,1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972703264/639263236
Fax: 972703264. e-mail: GEOINFORMES@terra.com

PETICIONARI:

PROJECTE:

PLÀNOL:

DATA:

LLEGENDA:

ESCALA:

N

MAIG 2015.

SITUACIÓ GEOLÒGICA.

EMPLAÇAMENT.

FRESER.

D’UNS ASCENSORS PÚBLICS AL NUCLI URBÀ DE RIBES DE

ESTUDI GEOTÈCNIC PER A L’EMPLAÇAMENT

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

01

1:250

0 m

Plaça Sant Eudald, 5 1er 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972703264/639263236
Fax: 972703264. E-mail: GEOINFORMES@terra.com

PETICIONARI:

PROJECTE:

PLÀNOL:

DATA:

LLEGENDA:

ESCALA:

MAIG 2015

SITUACIÓ DE PENETRÒMETRES, SÈRIES

PENETRÒMETRE.P-01

PERFIL GEOTÈCNICI---I’

ESTRATIGRÀFIQUES I PERFILS GEOTÈCNICS

FRESER.

D’UNS ASCENSORS PÚBLICS AL NUCLI URBÀ DE RIBES DE

ESTUDI GEOTÈCNIC PER A L’EMPLAÇAMENT

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

SÈRIE ESTRATIGRÀFICA.SE-01

ESTACIÓ GEOMECÀNICAEG-01

SSONDATGE.S-01

02

5 m

N

P-01/S-01

P-04/S-02
P-02

P-03

SE-01/EG-01

SE-02

I

I’



1:200

0 m

Plaça Sant Eudald, 5 1er 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972703264/639263236
Fax: 972703264. E-mail: GEOINFORMES@terra.com

PETICIONARI:

PROJECTE:

PLÀNOL:

DATA:

LLEGENDA:

ESCALA:

LLEGENDA:

MAIG 2015

PERFILS GEOTÈCNICS

REBLIMENT ANTRÒPIC

UNITAT GEOTÈCNICA 1

UNITAT GEOTÈCNICA 2

FRESER.

D’UNS ASCENSORS PÚBLICS AL NUCLI URBÀ DE RIBES DE

ESTUDI GEOTÈCNIC PER A L’EMPLAÇAMENT

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER

03

4 m

TALL GEOLÒGIC

Dipòsits de rebliment antròpic superficials. Sorres, llims, argiles i graves edafitzades als talussos principals. Paviment de graves i sorres al Passeig
de Santa Caterina. Sub-base de graves a la via del cremallera. Paviment de formigó i sub-base de graves al Passeig del Taga

P-03

7

31

100

16

P-02

100

P-02/S-02

100

P-01/S-01

100
78

45

SE-01/EG-01

I I’

Passeig del Taga Cremallera Passeig de Santa Caterina

Barri del Pavelló

Dipòsit  quaternari  al · luvial /col· luvial .  Terrassa alta del Freser. Sorres, graves i  gravetes amb matr iu l l imosa i  quelcom argi losa

Subst ra t  roca l lós .  Ordov ic ià  super io r .  Gresos ,  lu t i tes  i  mater ia ls  vu lcanoc làs t i cs  amb marcada esqu is tos i ta t  (esqu is tos)

Possible nivell freàtic  a la base del dipòsit quaternari.

?

?
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ASSAJOS DE PENETRACIÓ DINÀMICA 



Fondària Ndpsh Nspt
0,00 0 0
-0,20 0 0
-0,40 0 0
-0,60 40 48
-0,80 33 40
-1,00 38 46
-1,20 41 49
-1,40 34 41
-1,60 62 75
-1,80 67 81
-1,96 100 120

ASSAIG PENETROMÈTRIC 1

-3,00

-2,00

-1,00

0,00
0 20 40 60 80 100 120

NDPSH/NSPT

FO
N

D
À

R
IA

 (m
)

Valors de Ndpsh Valors de Nspt

Fondària Ndpsh Nspt
0,00 0 0
-0,15 100 120

ASSAIG PENETROMÈTRIC 2

-1,00

0,00
0 20 40 60 80 100 120

NDPSH/NSPT

FO
N

D
À

R
IA

 (m
)

Valors de Ndpsh Valors de Nspt



Fondària Ndpsh Nspt
0,00 0 0
-0,20 9 11
-0,40 9 11
-0,60 7 8
-0,80 4 5
-1,00 4 5
-1,20 5 6
-1,40 5 6
-1,60 4 5
-1,80 6 7
-2,00 9 11
-2,20 10 12
-2,40 13 16
-2,60 13 16
-2,80 13 16
-3,00 18 22
-3,20 10 12
-3,40 11 13
-3,60 12 14
-3,80 22 27
-4,00 34 41
-4,20 50 60
-4,40 25 30
-4,60 29 35
-4,80 22 27
-5,00 29 35
-5,20 34 41
-5,40 40 48
-5,60 26 31
-5,80 18 22
-6,00 19 23
-6,20 25 30
-6,40 25 30
-6,60 18 22
-6,80 22 27
-7,00 21 25
-7,20 8 10
-7,40 16 19
-7,60 24 29
-7,68 100 120
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SONDATGES A ROTACIÓ 

ESTUDI GEOTÈCNIC PER A L’EMPLAÇAMENT D’UNS
ASCENSORS PÚBLICS AL NUCLI URBÀ DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER MAIG 2015 1 de 1

01

1 m

PROJECTE:

PETICIONARI:

Prof.
Perfil

litològicMostra
Valors deNivell

freàtic Nspt EDAT Prof.
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GEOTÈCNICA

FULL:

LITOLOGIA
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Plaça Sant Eudald, 5 1er. 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972703264/639263236. Fax: 972703264. E-mail: GEOINFORMES@terra.com
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AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER MAIG 2015 1 de 1
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Plaça Sant Eudald, 5 1er. 1a. 17500 Ripoll. Telfs: 972703264/639263236. Fax: 972703264. E-mail: GEOINFORMES@terra.com
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SÈRIES ESTRATIGRÀFIQUES 



ESTUDI GEOTÈCNIC PER A L’EMPLAÇAMENT D’UNS
ASCENSORS PÚBLICS AL NUCLI URBÀ DE RIBES DE FRESER

AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER MAIG 2015 1 de 1
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ASSAJOS DE LABORATORI 

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70

Núm. Informe: 2155-GTL-15
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DADES DEL CLIENT:

MATERIAL A ASSAJAR:

TURB-ESTRAT, SL

INFORME DE RESULTATS D'ASSAIGS DE LABORATORI

Data d'expedició:

2155-GTL-15

0005Codi client:

Número d'informe:

18/05/2015

Plaça Sant Eudald núm. 5, 1er 1a  -  17500 Ripoll  (Girona)Adreça:

NIF:

Nom:

B17857327

Sòl/Roca

Situació:

Tipus de mostra/es:

GTL-3457-15Referència/es del laboratori:

Ribes de Freser. Pavelló

GTL-3458-15

Les dades expressades en el present informe fan referència única i exclusivament als resultats obtinguts en els assaigs
realitzats en cadascuna de les mostres referenciades. El laboratori no es responabilitza de qualsevol extrapolació o
associació dels resultats obtinguts a altres mostres que no hagin estat degudament assajades.

Página 1 de 7



13/05/2015

Esquists de color marró i gris

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

Obra / Projecte:

Cambra humida

Data extracció:Alçada (mm):

Sistema d'obertura:

Emmagatzematge:

Dimensions de la mostra:

Manual

-

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls      UNE 83963 / 08

OBSERVACIONS:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70

Núm. Informe: 2155-GTL-15
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

Ribes de Freser. Pavelló. S-0629-15

Tipus de mostra: Alterada

Cota d'extracció (m): Aflorament

Roca

SE1 M1

Tipus de material:

Mostra:

Número d'informe:

Data d'expedició:

2155-GTL-15

18/05/2015

UNE 103100:95

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-3457-15

DADES DEL SOL.LICITANT:

TURB-ESTRAT, SL

B17857327

Plaça Sant Eudald núm. 5, 1er 1a  -  17500 Ripoll  (Girona)

Mostra:

13/05/2015

12/05/2015

- Data recepció:Diàmetre (mm):

Página 2 de 7

15/05/2015

GTL-3457-15

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls   -   UNE 83963 : 2008

g Data de realització:

Operador:   Contingut en SO4
-

   Massa de sòl analitzada

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70 

Núm. Informe: 2155-GTL-15
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OBSERVACIONS:

Mostra:

31,6 mg/kg PCF

25,00

CONTINGUT EN SULFATS D'UN SÒL

Número d'informe: 2155-GTL-15

Data d'expedició: 18/05/2015

UNE 83963 / 2008
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- Data recepció:Diàmetre (mm): 13/05/2015

12/05/2015

Adreça:

NIF:

Nom:

GTL-3458-15

DADES DEL SOL.LICITANT:

TURB-ESTRAT, SL

B17857327

Plaça Sant Eudald núm. 5, 1er 1a  -  17500 Ripoll  (Girona)

Mostra:

Número d'informe:

Data d'expedició:

2155-GTL-15

18/05/2015

UNE 103100:95

Tipus de mostra: Alterada

Cota d'extracció (m): Aflorament

Sòl

SE2 M1

Tipus de material:

Mostra:

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70

Núm. Informe: 2155-GTL-15
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OBERTURA, PREPARACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA

ASSAIGS REALITZATS:

Data obertura:

DADES INICIALS:

Ribes de Freser. Pavelló. S-0629-15

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls      UNE 83963 / 08

OBSERVACIONS:

Obra / Projecte:

Cambra humida

Data extracció:Alçada (mm):

Sistema d'obertura:

Emmagatzematge:

Dimensions de la mostra:

Manual

-

13/05/2015

Grava en matriu llimo-sorrenca de color marró

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:

Página 4 de 7

UNE 83963 / 2008

CONTINGUT EN SULFATS D'UN SÒL

Número d'informe: 2155-GTL-15

Data d'expedició: 18/05/2015

14,9 mg/kg

25,00 15/05/2015

PCF   Contingut en SO4
-

   Massa de sòl analitzada

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70

Núm. Informe: 2155-GTL-15
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OBSERVACIONS:

Mostra: GTL-3458-15

Determinació del contingut en ió sulfat en sòls   -   UNE 83963 : 2008

g Data de realització:

Operador:

Página 5 de 7



ASSAIG CBR

2155-GTL-15

18/05/2015

CONTINGUT EN CLORURS  (ppm)

   CONTINGUT EN SAL SOL.LUBLES D'UN SÒL (mg/kg de mostra)

   CONTINGUT EN GUIXOS D'UN SÒL (%)

MOSTRA

50 % Energia 

Polígon industrial Golparc,  Avgda. Mediterrània núm. 20   25241 Golmés (Lleida)   Tel: 973 60 47 00   Fax: 973 60 63 70

Núm. Informe: 2155-GTL-15
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RESUM DELS RESULTATS OBTINGUTS

Número d'informe:

Data d'expedició:

Referència del laboratori GTL-3458-15

SE2 M1Referència del client

%  que passa el tamís 0,4 mm UNE

%  que passa el tamís 2 mm UNE

%  que passa el tamís 0,08 mm UNE

%  que passa el tamís 5 mm UNE

Tipus de material

Cota d'extracció (m) Aflorament

Sòl

 '(º)

Resistència (kp/cm2)

CLASSIFICACIÓ SUCS

Densitat seca (g/cm3)

HUMITAT NATURAL (%)

Índex de plasticitat

Límit plàstic

Límit líquid

EN EDÒMETRE

Pressió màx. d'inflament (kp/cm2)

Canvi potencial de volum (%)

DENSITAT

CONSOLIDACIÓ

ef,  índex de porus final

e0, índex de porus inicial

Densitat aparent (g/cm3)

Índex d'inflament (kp/cm2)

   CONTINGUT EN IÓ MAGNESI  (mg Mg2+/l de mostra)

   CONTINGUT EN IÓ  SULFAT (mg SO4
-/l de mostra)

  (KPa)

GRANULOMÈTRIC

EN MOSTRES DE ROCA

COMPRESSIÓ UNIAXIAL

EN MOSTRES DE SÒL

EN SÒLS Pot. Perc. de col.lapse,  IC (%) (%)

PER TAMISSAT

LÍMITS D'ATTERBERG

PRESSIÓ

INFLAMENT LLIURE (%)

DENSITAT RELATIVA PARTÍCULES SÒLIDES (g/cm3)

ASSAIG LAMBE

D'INFLAMENT

Resistència (kp/cm2)

Deformació (%)

CONTINGUT EN IÓ SULFAT mg de SO4
-/kg de mostra

 (º)

COMPRESSIÓ UNIAXIAL

DIRECTE

TALL

' residual (º)

Cu (kg/cm2)

   CONTINGUT EN CO2 AGRESSIU  (mg CO2/l de mostra)

C' residual (kg/cm2)

   CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE (%)

Densitat seca màxima (g/cm3)

MODIFICAT Humitat òptima (%)

Índex CBR

25 % Energia 

100 % Energia 

PROCTOR

   CONTINGUT EN IÓ AMONI  (mg NH4
-/l de mostra)

   CONTINGUT RESIDU SEC  (mg /l de mostra)

Inflament en descàrrega (%)

COL.LAPSE Índex de col.lapse,  I (%)

   DETERMINACIÓ DEL PH

C' (kg/cm2)

   GRAU D'AGRESSIVITAT DEL SÒL

   GRAU D'ACIDESA BAUMANN-GULLY  (ml/kg mostra)

   GRAU D'AGRESSIVITAT DE L'AIGUA  (EHE 08)

GTL-3457-15

SE1 M1

Roca

Aflorament

31,6 14,9

ASSAIGS EN MOSTRES DE SÒLS I ROQUES

ASSAIGS EN  MOSTRES D'AIGUA

b (º)

Cu

Cc

ASSAIG TILT TEST

Página 6 de 7
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FOTOGRAFIES 
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FOTOGRAFIA 1. Penetròmetre P-01/Sondatge S-01. Emplaçament. 

 

 
FOTOGRAFIA 2. Penetròmetre P-02. Emplaçament. 

 

 
FOTOGRAFIA 3. Penetròmetre P-03. Emplaçament. 
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FOTOGRAFIA 4. Penetròmetre P-04/Sondatge S-02. Emplaçament. 

 

 
FOTOGRAFIA 5. Sèrie estratigràfica SE-01/Estació geomecànica EG-01. 

Emplaçament 
 

 
FOTOGRAFIA 6. Sèrie estratigràfica SE-02. Emplaçament 
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XTREMAFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

27-02-2015LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

9802053 XTREMA 45 W-FLOOD 1 LED N-WHITE INOX.

Descripción:
Luminaria empotrable de exterior para suelo o pared, con forma circular de 45 milímetros de diámetro, modelo 
XTREMA 45 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en acero inoxidable y difusor de metracrilato glaseado. 
Equipada con 1 LED blanco neutro y óptica fija Wide Flood. Tiene un IP67 y requiere de driver led a 700mA. 

Acabado: Acero inoxidable AISI 303

IEE : A++

Instalación: Empotrado

Lámpara:

HI POWER CREETipología:

50.000 L80Horas de vida led:

2.2WPotencia:

4000ºK :

75IRC :

4MacAdam:

Equipo : Sin equipo (precisa de equipo externo) 700mA DCAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 84 lm

XTREMAFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

27-02-2015LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 2 / 3Pág.

Web www.lamp.es

Montaje

Descripción:Cód. producto:

9600170 CONECTOR IP68 Ø8-10mm

Descripción:Cód. producto:

9600180 CONECTOR IP68 Ø6,5-12 PARA DERIVACIONES

Descripción:Cód. producto:

9600980 CONECTORES 3 POLOS IP67

Descripción:Cód. producto:

9800993 CAJA EMPOTRAMIENTO XTREMA 45

Control y regulación

Descripción:Cód. producto:

9247860 CONTROLADOR DMX/DALI



XTREMAFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

02-03-2015LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 1Pág.

Web www.lamp.es

9800993 CAJA EMPOTRAMIENTO XTREMA 45

Descripción:
Caja de empotramiento para luminaria modelo XTREMA 45 de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable, de 
45 mm de diámetro y 80mm de altura. 

Acabado: Aluminio brillante

Dimensiones: Ø 44 mm x 80 mm

IEE :

Instalación:

Lámpara:

Tipología:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:



 
 
Francesc Xairó i Associats, SLP 
C/ Cebrià Montserrat, 64 ‐ Local 4 
08640 ‐ Olesa de Montserrat 
www.xairo.cat ‐ oficina@xairo.cat ‐ (+34) 937 787 063 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcció de 2 ascensors de connexió 
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