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1. DADES GENERALS

OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del present projecte és la consolidació estructural del SINDICAT AGRARI DE
MEDIONA, situat al Carrer d’En Florenci Gustems 26 del terme municipal de Sant Joan de
Mediona (Mediona), Alt Penedès (Barcelona). L’edifici està format per dues naus. A la primera
nau s’hi accedeix des del Carrer d’En Florenci Gustems i a la segona nau des de l’Avinguda
de Montserrat (BV-2136).
Es preveu protegir les façanes de la nau que s’accedeix des del Carrer d’En Florenci Gustems
26 (nau 1), que data de 1914 i té valor patrimonial.

PROMOTOR
El promotor és l’Ajuntament de Mediona amb NIF P0812100F, i domicili a C/ Dr. Trueta, 10,
08773 Mediona.

ARQUITECTES PROJECTISTES
El projecte arquitectònic ha estat desenvolupat per BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA
S.L.P., amb NIF B-64260367, domicili a l’Avinguda Europa, 55 local F, 08907 L’Hospitalet del
Llobregat, Barcelona i està representada per Emili Hormias Laperal amb NIF 44176996 E i
amb domicili a l’Avinguda Europa, 55 local F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona.
L’equip de Bestraten Hormias arquitectura SLP que ha realitzat el projecte està format per:
- Sandra Bestraten – Arquitecta –
- Emili Hormías – Arquitecte –
- Roger Riera – Arquitecte –
- Lucio Perini – Arquitecte –
- Elena Sáez – Arquitecta –
- Joaquín Bonet – Estudiant d’arquitectura –
Col·laboradors:
- Eduard Simó – Estructura –

5

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

2. INFORMACIÓ GENERAL
ANTECEDENTS HISTÒRICS
El Sindicat Agrari de Mediona és un edifici de començament del segle XX (1914),
probablement impulsat per la Mancomunitat de Municipis, en el seu programa de fomentar
activament les cooperatives agràries a Catalunya (també anomenades sindicats agraris), per
tal d’enfortir les comunitats locals de pagesos. Per tant, el valor patrimonial d’aquest edifici
radica en formar part d’un conjunt d’edificis projectats arreu de Catalunya amb voluntat de
modernitzar el país. Al mateix temps la façana principal de l’edifici, situada al carrer d’En
Florenci Gustems, te clares influències modernistes. Es disposa de documents que acrediten
que al juny de 1914 es va comprar el solar per part del Sindicat Agrícola Cooperatiu “” Unió
d’Agricultors” del poble de Mediona amb la modalitat de emfiteusis perpetu.
Per tant, aquest edifici és un llegat important de la història de Mediona que disposà de cafè al
1916 i amb Sala de ball en l’espai que dona a la Av. Montserrat, entre 1928 i 1938. L’edifici va
formar part dels edificis confiscats a les cooperatives el 1939. En democràcia l’edifici és utilitzat
per la Cambra Agrària Local. Actualment l’edifici passa a ser propietat municipal i s’utilitza
provisionalment com a magatzem dels serveis de manteniment de l’Ajuntament.
Respecte a l’estat de conservació l’edifici no reuneix les condicions mínimes per ser utilitzat
com equipament públic. Té importants problemes de filtracions d’aigua de la pluja en unes
cobertes inclinades que no són les originals. Concretament les cobertes actuals són de
fibrociment, essent totalment prioritari la seva supressió, donat que ha arribat al límit de la
seva vida útil i es desmaterialitza, generant un greu impacte per la salut de les
persones. https://www.favb.cat/sites/default/files/dossier_taller.pdf
Arquitectònicament, l’edifici del sindicat està dividit en dues naus:
La nau 1, té dues plantes i està delimitada per dues façanes probablement originals del 1914,
però que han sofert algunes modificacions. La façana principal està al carrer d’En Florenci
Gustems i la posterior, queda embeguda a l’interior de la parcel·la i tapada per la nau 2.
La nau 2, té una sola planta i té l’accés des de l’Avinguda Montserrat. L’antiga sala de ball
ocupava aquest espai i es va cremar. Actualment no disposa d’elements arquitectònics
rellevants i la façana ha patit importants modificacions. Actualment en el interior hi ha vestigis
de part dels mosaics del paviment i fragments de pintures de les parets però en molt mal estat.

Foto aèria de 1946. Ja es veu que tot l’edifici
disposa de la nau 1 i la 2.

Foto aèria de 1956.
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SITUACIÓ
La parcel·la està situada en la zona Nord del nucli urbà de Mediona. Es troba entre mitgeres
a Nord-Oest i Sud-est. A Nord limita a través d’un pati d’accés triangular amb la Av. Montserrat
(BV-2136). Al Sud-Oest, la façana principal limita amb el Carrer d’En Florenci Gustems.

L’accés es pot fer indistintament per la Av. Montserrat i pel Carrer d’En Florenci Gustems i
depenent si es vol accedir a la Nau 1 o a la Nau 2 que tot i estar connectades es troben a
cotes diferents.
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ANTECEDENTS URBANÍSTICS
La finca on es troba el Sindicat Agrari de Mediona, consta en el cadastre amb el número de
referència cadastral 4229302CF8942N0001ZP. La superfície de la parcel·la segons cadastre
és de 357 m2 i la superfície construïda 300 m2.

Font: Cadastre

El planejament que afecta al Sindicat Agrari de Mediona és el Pla d'ordenació urbanística
municipal amb número d’expedient 2009 / 035861 / B

Font: POUM Mediona (feb. 2012)

El sòl de l’edifici està classificat com a Sòl Urbà Consolidat (SUC). El Sindicat Agrícola està
definit com a Equipament Privat (E11).
Les dues finques colindants tenen la classificació de sòl urbà consolidat (SUC) amb
qualificació de Zona d'ordenació tradicional: eixample entre mitgeres PB+2 (2A).
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ORDENANCES I REQUERIMENTS PATRIMONIALS
El sindicat agrari figura en el catàleg de Béns a protegir del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Mediona, com a element del patrimoni arquitectònic amb fitxa ARQ020:
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SERVEIS EXISTENTS
El solar disposa d'accés directe des de l’Avinguda de Montserrat i des del Carrer d’En Florenci
Gustems.
L’edifici compta amb subministrament d’electricitat, aigua potable i telefonia.
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3. ESTAT ACTUAL
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
Actualment l’edifici serveix com a magatzem i garatge de la brigada municipal. Es troba en un
estat força deteriorat, en especial la seva coberta, que ha estat objecte de diverses reformes,
pel que fa als seus desaigües. Els acabats de l’edifici són els originals i estan força degradats.
L’edifici del sindicat agrari està dividit en dues naus:

Nau 2

Nau 1

Les dues naus tenen forma rectangular i la coberta és a dues vessants amb el carener
perpendicular a la façana.
La nau 1, té dues plantes i està delimitada per dues façanes probablement originals del 1914,
però que han sofert algunes modificacions. La façana principal està al carrer d’en Florenci
Gustems i la posterior, queda embeguda a l’interior de la parcel·la i tapada per la coberta i
altell de la nau 2. En la planta baixa de la nau 1 hi ha l’accés a la planta baixa, des de la cota
442.10 del carrer Florenci Gustems, i cota 442.25 des del vestíbul interior on es puja a una
escala fins a la planta primera a la cota 445.81.
A la planta baixa de la nau 1 hi ha una sala amb funcions de recepció i vestuari, una oficina,
un bany i espai d’emmagatzematge amb una escala que permet accedir a la nau 2. A la planta
segona s’hi accedeix a través de l’escala de l’accés del c/ d’En Florenci Gustems. La planta
primera està destinada a magatzem.
La nau 2 té accés des del carrer Montserrat des de la cota 444.54 que està 2.44m per sobre
del carrer Florenci Gustems. La cota de la nau 2 és de 443.90, és a dir 0.64m per sota del
carrer Montserrat i 1.65m per sobre del carrer Florenci Gustems. L’altell de la nau 2 està a la
ota 447.26m.
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Planta baixa de la nau 1 i 2

Planta primera de la nau 1 i 2.
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Façana principal de la nau 1 (c/ d’En Florenci Gustems)

Planta baixa de la nau 1

Planta primera nau 1
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La nau 2, és d’una sola planta i té l’accés des de l’Avinguda Montserrat. La façana d’aquesta
segona nau ha patit importants modificacions relacionades amb la col·locació de l’accés per
a vehicles, recreixent la paret amb maó foradat (totxana).
La nau 2 en general no disposa d’elements arquitectònics rellevants. Tot i així, a l’interior s’han
trobat petits elements que ens apropen a la història de l’edifici. Les finestres pel parament
interior encara permeten identificar una part actualment tallada, dels arcs de maó de pla
emprats en la realització dels dintells. També s’han trobat restes dels acabats que havia de
tenir la sala de ball com ara les pintures de sanefes de flors de diferents colors. Aquestes
pintures estan molt deteriorades i la pintura se’n va només tocant-la amb el dit.
També, a sota de la solera de formigó que cobreix la nau s’ha identificat una capa de paviment
hidràulic amb un dibuix geomètric. És impossible saber quina superfície de paviment hidràulic
es conserva. Al fer les cales s’ha comprovat que les peces de mosaic hidràulic estan molt
afeblides per la humitat pròpia del terreny donat que no hi ha sostre sanitari.
La nau 2 actualment està destinada a l’aparcament de vehicles de la brigada de manteniment
i disposa d’un altell amb funcions de magatzem a tocar del mur compartit amb la nau 1, que
correspon a la façana posterior del primer edifici del sindicat. A l’altell s’hi accedeix a través
d’una escala metàl·lica des de l’espai d’aparcament.

Façana de la nau 2 (exterior i interior)

Interior de la nau 2. Al fons, l’altell de la nau 2 i l’escala per accedir-hi.
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Les dues naus estan protegides per una coberta a dues aigües. En la nau 1 l’estructura de
coberta principal són dues encavallades de fusta de monjo i dos tornapuntes que recolzen en
la mitgera de càrrega de la paret nord-oest i en unes pilastres de maó en la paret sud-est.
Sobre aquestes encavallades recolzen unes corretges de fusta de secció circular que suporten
uns cabirons i les plaques ondulades de fibrociment.
La nau 2 compta amb dues encavallades prefabricades de formigó pretesat, sobre les que
recolzen unes corretges també de formigó armat i les plaques ondulades de fibrociment.

Coberta de la nau 2. Al fons, la coberta de la nau 1.
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QUADRES DE SUPERFÍCIES ESTAT ACTUAL

SUPERFÍCIES ÚTILS
PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA
Sup. m²

NAU 1

A
V
O
B
M1a

Sup. m²

NAU 2

Accés
Vestuari
Oficina
Bany
Magatzem 1 (PB)
Total PB

1,44 m2
8,78 m2
1,87 m2
3,80 m2
95,77 m2

M2
P

111,66 m2

PLANTA PRIMERA

Magatzem 2
Plaça (no computa)

161,65 m2
42,85 m2

Total PB

161,65 m2

PLANTA ALTELL
Sup. m²

NAU 1

M1b

Sup. m²

NAU 2

Magatzem 1 (P1)

114,06 m2

Total PB

TOTAL NAU 1

AL

Altell

45,14 m2

114,06 m2

Total P Altell

45,14 m2

225,72 m2

TOTAL NAU 2

206,79 m2

TOTAL (nau 1+2)

432,51 m2

SUPERFÍCIES CONSTRUIDES
Sup. m²

NAU 1

Planta baixa
Planta primera

135,39 m2
135,39 m2

Total Nau 1

270,78 m2

NAU 2

Planta baixa
Altell

179,88 m2
50,52 m2

Total Nau 2

230,40 m2

TOTAL (nau 1+2)

501,18 m2
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
3.3.1. Nau 1 (edifici històric)
L’edifici de la Nau 1, es tracta d’un edifici entre mitgeres amb coberta a dues aigües que
evacua l’aigua en el coronament de la mitgera. L’edifici està delimitat per 4 parets de càrrega
d’uns 55 cm de gruix en el seu perímetre. Des del punt de vista constructiu les dues façanes,
són de paredat de pedra agafada amb morter de calç així com amb morter de terra. En el cas
de les parets mitgeres, no s’ha pogut fer cala, però la mitgera sud-est permet entreveure en
la planta primera una paret de tapial (terra crua compactada), fet que explicaria la presència
de pilastres de maó adossades a la paret per suportar les encavallades originals de fusta. La
mitgera nord-oest no presenta aquestes pilastres, fet que indicaria que aquesta segona
mitgera es de paredat de pedra com les façanes.

En relació a la fonamentació, s’ha fet una cala al costat d’una de les pilastres que ha permès
determinar l’existència d’una fonamentació tradicional de paredat de pedra que arriba a 1,40
metres de profunditat. Les pilastres adossades a la mitgera tenen una sabata de paredat que
comença a 50 cm per sota del paviment existent i baixa fins a 1,40 metres de profunditat respecte
la cota del paviment.

La façana del carrer d’en Florenci Gustems està revestida amb morter de ciment i està pintada
de color blanc. Les mitgeres i façanes per la cara interior estan revestides amb calç fins a l’alçada
de les encavallades excepte en alguns punts on s’ha desprès part del revestiment de la façana
que limita amb la nau 2 en planta baixa. La cara exterior de la façana en contacte amb la nau 2
no està revestida. Els buits de façana estan tapiats majoritàriament i manquen les fusteries.
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A l’interior de la nau 1 el sostre de planta baixa està format per un sostre unidireccional de bigues
de fusta poc escairades i revoltons de maó de pla amb un reblert de terra per sobre. Aquest
sostre recolza sobre bigues de fusta a l’eix central de la nau suportades per dos pilars de maó,
dividint l’espai en dos crugies.

El sostre nord-oest està estintolat a tocar de la paret mitgera, per deixar espai a l’escala que
comunica amb la planta superior. La llosa d’escala està formada per dues bigues de formigó amb
una solera d’encadellat ceràmic, sense valor patrimonial. L’escala esta separada de planta baixa
per un petit vestíbul d’accés directe i un envà ceràmic de 6 cm de gruix, que alhora delimita l’espai
del lavabo sota escala. Les parets que delimiten l’oficina i el vestuari també estan fetes de maó
amb 6cm de gruix però no arriben fins al sostre i sembla que han estat afegides a posteriori.

Les obertures d’aquesta nau són rematades amb brancals i dintells vistos de ceràmica (maó i
rajola de pla). Les finestres que coronen la part superior de les dues façanes de l’edifici tenen
forma d’arc apuntat, i també tenen brancals de maó vistos.
La coberta de la nau és a dues aigües amb el carener central perpendicular a la façana sobre
una estructura de dues encavallades de fusta que recolzen sobre les parets mitgeres i la les
pilastres de la mitgera est. Les encavallades suporten unes corretges de bigues de fusta sobre
les que recolzen les planxes de fibrociment que cobreixen actualment l’edifici.
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3.3.2. Nau 2
L’edifici de la nau 2 es desenvolupa en una planta delimitada per dos parets mitgeres, la
façana interior de la nau 1 i la façana de l’edifici que dona a l’Avinguda de Montserrat.
Les parets mitgeres amb els veïns de la nau 2 tenen funció estructural i estan formades per
55 cm de paredat de pedra, amb un coronament de maó foradat (totxana) que conforma la
canal de recollida d’aigua de la coberta. També s’ha observat en els 4 metres de les dues
mitgeres a tocar amb la façana interior de la nau 1, un estintolament en la paret, que en aquest
tram està formada per dos envans de maó de pla de 4 cm amb una cambra d’aire interior
oculta. El mur també presenta daus de formigó en els punts on recolzen les encavallades de
formigó.
En relació a la fonamentació, s’ha fet una cala al centre de la mitgera nord-est que ha permès
determinar l’existència d’una fonamentació tradicional de paredat de pedra que arriba a 0,90
metres de profunditat.

La façana d’accés des de la Avinguda Montserrat, constructivament ni històricament no té
valor patrimonial. Els panys de paret dels extrems son part de la fàbrica de maó original fins
arribar a les dues finestres on encara es veu l’arrancada de l’arc que feia de dintell. Actualment
aquests arcs estan incomplerts perquè es van retallar amb les pilastres de maó foradat
(totxana que es van fer per a suportar el dintell metàllic i la persiana enrotllable de la nova
portada per a vehicles rodats col·locada en aquesta façana). El timpà superior de la façana
també esta fet amb maó foradat.
La coberta també és, com en la nau 1, a dues aigües amb el carener central perpendicular a
la façana però sobre una estructura formada per dues encavallades de formigó pretesat
recolzades sobre les mitgeres. Corretges de formigó pretesat suporten les planxes de
fibrociment que tanquen la coberta.

La distribució de la nau és completament diàfana i en el extrem sud hi ha un altell amb
paviment de fusta sobre una estructura de biguetes i jàssera metàl·lica. La jàssera recolza
sobre dues pilastres d’obra de fàbrica a tocar de les parets mitgeres i les biguetes sobre la
jàssera encastant-se en façana posterior de la nau 1. A l’altell s’hi accedeix a través d’una
escala metàl·lica adossada a la mitgera nord-oest..
S’han trobat restes de les pintures originals de sanefes a les parets de la mitgera sud-est, a
tocar de l’entrada. El seu estat de conservació es molt precari.
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També queden restes del paviment original del sindicat fet amb peces hidràuliques amb motius
decoratius geomètrics. La major part d’aquest paviment actualment està cobert per una solera
de formigó armada col·locada sobre el paviment hidràulic original prèvia col·locació d’un
plàstic protector
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ESTAT DE CONSERVACIÓ
3.4.1. Estructura
L’edifici es troba en un estat de conservació mig, afectat especialment pel mal estat de les
cobertes. Les parets de càrrega i façanes, en general estan en prou bon estat. Els murs
presenten algunes esquerdes poc importants, situades bàsicament en la paret mitgera, tot just
quan aquesta es troba amb la façana, especialment la sud.
En canvi les cobertes estan en molt mal estat de conservació. La coberta està feta amb
planxes de fibrociment que s’haurien de retirar per un tema de salut. Aquesta coberta té moltes
filtracions tant en forats en les pròpies planxes de fibrociment com en la canal de recollida
d’aigües que transcorre per sobre de les parets mitgeres tant de la nau 1 com la 2. Aquestes
canals se’ls hi ha col·locat canals de derivació vistes per l’interior de les naus per recollir les
aigües en aquells punts amb problemes de filtracions.
Respecte l’estat de conservació de l’estructura de coberta, en la nau 1 les corretges de fusta
presenten problemes generalitzats de podriment per la presència d’humitat degut a les
filtracions. Les dues encavallades que suporten la coberta també presenten importants
problemes de podriment especialment en el cap de les bigues dels cavalls i el tirant. La coberta
no disposa d’aïllament tèrmic per garantir les condicions mínimes de confort tèrmic.
El sostre de planta baixa està format per bigues de fusta amb revoltó de maó de pla de secció
insuficient per a l’ús de pública concurrència que requereix l’edifici. En una inspecció ocular
s’ha observat que les bigues han estat afectades per corc, tot i que no s’ha pogut comprovar
l’abast d’aquest atac. Algunes bigues presenten podriment, especialment en els caps
d’algunes bigues. Aquest sostre esta estintolat en la façana oest per permetre l’obertura del
forat de l’escala existent.
L’escala, i concretament el seu graonat esta en molt mal estat. L’escala no disposa de baranes
ni passamans. A part la petja i contrapetja de l’escala no compleix amb els requisits
d’accessibilitat.
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3.4.2. Acabats
En general, els paraments tant de la nau 1 com de la nau 2 estan en molt mal estat, degut a
les filtracions que s’han produït en coberta al llarg dels últims anys. En la nau 2 encara es
poden identificar restes de les pintures originals de la sala de la nau 2, amb sanefes amb
motius florals de diferents formes i colors.
Paviments
La nau 1 té un paviment de tova ceràmica manual molt malmès amb molts pegats amb morter
de ciment i taques dels olis dels vehicles que actualment aparquen dins de l’edifici.
La nau 2 té una solera de formigó armada de 7 cm col·locada sobre el paviment original de
mosaic hidràulic amb motius geomètrics protegits per una làmina de plàstic. La solera en
general està malmesa i plena de taques d’oli entre d’altres. En les cales de comprovació de
fonaments s’ha pogut observar que el plàstic que protegeix els mosaics hidràulics originals,
ha actuat com una làmina impermeable, fent que la humitat del subsòl no pogués evaporar i
es quedes acumulada en els mosaics hidràulics, afavorint la seva degradació i fragilització.
Quan s’intenta recuperar una peça, aquest s’esmicola només tocar-la.

3.4.3. Conclusió en relació a l’estat de conservació.
L’edifici del Sindicat de Mediona, actualment en ús per l’Ajuntament, necessita urgentment
una consolidació estructural de coberta i sostre de planta baixa. Aquesta consolidació
estructural bàsicament ha de servir per garantir l’estabilitat estructural de l’edifici, i
l’estanqueïtat de la coberta. Alhora aquesta actuació ha de permetre suprimir les planxes de
fibrociment i substituir-les per una solució de coberta que compleixi amb els requisits de
confort ambiental i de salut. També forma part de la necessitat de consolidació estructural, la
formació d’una nova llosa d’escala que permeti complir amb els requisits d’accessibilitat.
Els paraments necessiten ser repicats i renovats així com els paviments de les dues naus.
La façana principal necessita petites actuacions de consolidació, com son la reparació d’algun
dintell i la renovació de portes i finestres.
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4. PROPOSTA DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
4.1.1. Proposta d’actuació
El present projecte proposa la consolidació estructural global de la nau 1 de l’edifici del
Sindicat Agrari i el desmuntatge sense restitució de la coberta de la nau 2. La actuació
comença amb la retirada de totes les cobertes de fibrociment, la nau 1 i 2, pel seu mal estat i
sobretot pel risc de salut de les persones que genera. Aquests treballs es realitzaran per una
empresa acreditada de la retirada i correcta gestió d’aquest residu.
A nivell conceptual s’aposta per posar en valor la nau 1 que correspon a l’edifici històric del
sindicat agrari. A la vegada, tota la transformació urbana del carrer Florenci Gustems com a
plataforma única d’ús per vianants reforça el sentit urbà d’aquest espai recuperat com a nou
equipament vinculat a un espai central urbà del municipi. La nau 2, un cop retirada la coberta,
es deixarà com un espai obert de plaça que permetrà fer visible la façana posterior de l’edifici
modernista que avui queda oculta.
L’escala es manté on estava en origen però garantint el compliment dels criteris actuals
d’accessibilitat.
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L’accés habitual de l’edifici es realitzarà a través de la porta que limita amb la mitgera de
ponent que s’enretira 1,22m per permetre l’obertura cap a l’exterior.
Un cop a l’interior s’accedeix a un vestíbul, al mateix lloc que l’original, que dona accés a la
sala 1 i permet ser tancada per dues portes corredisses de 4m. Aquest espai de pas de 8m
cap a la sala 1 té un lleuger gir que dona major amplitud a l’espai d’accés. Des de l’espai de
vestíbul es té accés a un paquet de banys que incorpora un espai comú de piques, un espai
de vàter i un altre bany accessible.
L’accés habitual es complementa amb una doble porta a la portada gran de façana que dona
transparència a tot l’espai interior i permet un accés directe des de carrer a la sala 1 (principal)
de planta baixa per a ocasions singulars. Des d’aquesta sala, de 48,40m2, es pot accedir a
una segona sala de 32,06 m2 que limita amb la façana posterior. L’alçada lliure d’aquesta
planta baixa és de 3,52m.
L’accés a la planta primera es realitza a través del vestíbul d’accés, permeten la sectorització
de l’ús de la planta baixa respecte la primera. Des d’aquest espai arrenca una escala recta
tangent a la mitgera oest amb dos trams d’escala de 12 i 10 graons, 22 en total, que dona
accés a la planta primera a la cota de 3,77m respecte el carrer d’En Florenci Gustems (cota
+442.06 equival a cota 0 de referència de les cotes en plànols).
La nau 2 no es torna a cobrir, formant una nova plaça de 161,79m2; un espai d’expansió del
propi equipament, estructurat amb una passera acompanyada d’unes grades que li donen
capacitat de fer activitats lúdiques a l’aire lliure com conta contes, música, etc. En aquesta
plaça es proposa plantar un arbre de forma col·lectiva que pugui ser un espai simbòlic del
municipi, així com propostes de millora de les mitgeres, ja sigui com a jardins verticals o un
mural comunitari que reforci el sentiment de pertinença amb l’espai.
Per garantir l’accessibilitat de la planta primera de la nau 1 es proposa la construcció d’una
passera des del carrer Montserrat, que està 3,58m respecte el carrer Florenci Gustems. Una
passera amb un suau pendent del 1.5% es dona accés a la planta primera de la nau 1. A la
vegada aquest accés també afavoreix una correcta evacuació a peu pla en cas d’emergència.
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La planta primera recupera l’espai diàfan original amb una sala de 104,11m2. Es pot percebre
la coberta amb una alçada de 3,5m en el punt més baix a tocar de les parets mitgeres i 6,67m
en el punt més alt sota el carener.
Es realitza un lluernari tangent a la façana principal en el vessant de ponent per establir un
vincle visual amb la cornisa superior que caracteritza la volumetria de l’edifici modernista.
Aquesta curvatura s’agafa com a tret essencial de la proposta per resoldre estructuralment les
costelles que sustenten la nova coberta amb panells de fusta contralaminada.
El joc de curvatures de les costelles, inspirat amb la façana, es va solapant cada 1,2m per tal
de donar el màxim de sensació espacial. Aquest sistema estructural innovador permet evitar
la necessitat de posar encavallades tradicionals que farien que la sensació de l’alçada de
l’espai fos de 3,5m, el pla inferior dels tirants. Amb la solució de les costelles que arriostren el
punt d’unió entre els dos plans inclinats de la coberta permet gaudir d’una sensació de l’espai
gairebé el doble d’alta. Per tal de donar lluminositat a l’espai s’incorporen en la zona central
dos lluernaris Velux que desmaterialitzen el carener i afavoreixen la possibilitat de ventilacions
superiors per millorar el confort a l’estiu.

25

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

4.1.2. Consolidació estructural dels sostres.
El criteri general de la proposta de consolidació és substituir els elements originals d’estructura
pel seu mal estat i substituït per un element nou de sostre innovador com és el panell de fusta
contralaminada (CLT) degut a la seva lleugeresa i compatibilitat amb l’edifici històric. Aquest
panell es permet llegir com un element diferent a l’original de manera que la lectura de
l’evolució de l’edifici es fa visible però mantenint el material original com la fusta però amb els
criteris constructius de sostenibilitat del segle XXI.
Aquesta proposta de consolidació estructural amb fusta permet mantenir una coherència amb
els propis materials tradicionals que permet que els pesos propis del conjunt de l’edifici es
mantinguin malgrat d’haver de respondre a uns requeriments normatius actuals molt més
restrictius respecte la pública concurrència que representa un equipament.
El projecte de consolidació estructural proposa la substitució dels sostre de bigues de fusta i
revoltons existent per un nou sostre de panells de fusta contralaminada CLT, suportat tal i com
es fa ara per una biga de fusta adossada a les parets mitgeres.
Es realitzarà el desmuntatge dels sostres ( bigues, entrebigat de rajola ceràmica, revoltons de
maó de pla i llates) de planta primera i planta coberta, en mal estat per a posterior reciclatge.
E retiren totes les plaques de fibrociment per empresa acreditada per la gestió d’aquests
residus especials. S'enderrocaran alguns envans de planta la planta baixa.
Es recuperaran totes aquelles teules que mostrin un bon estat per a posterior restitució.
Tots els residus es gestionaran correctament classificant-los a peu d’obra, transportats i
dipositats en centres de gestió de residus per tal de possibilitar la màxima reciclabilitat dels
materials.
Es baixa la cota de la planta baixa per a la col·locació de sostre sanitari que eviti els problemes
d’humitats del terreny. El volum d’aquestes terres retirades es col·locaran a la zona de la nau
2 convertida en plaça d’expansió de l’equipament.

4.1.3. Sostre sanitari en planta baixa
Actualment el paviment de planta baixa esta col·locat directament sobre el terreny natural,
simplement amb una petita capa de 5 cm de morter. Aquest fet fa que es puguin observar
problemes d’humitat de capil·laritat en molts punts del paviment existent.
Es per aquesta raó que com a consolidació estructural es proposa la formació d’una solera
ventilada tipus Caviti o similar amb cassetons de plàstic no recuperables. D’aquesta manera
s’evita l’ascens de la humitat del terreny fins al paviment.
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4.1.4. Actuació en sostres de planta baixa
Als sostres de planta baixa, s'eliminaran les bigues actuals pel seu mal estat i es col·locaran
panells estructurals de fusta contralaminada d’avet de 230mm de gruix (7 capes
contralaminades), que seran els que passaran a realitzar la funció estructural del sostre. Es
col·locaran 2 pilars d’acer galvanitzat acabat pintat de diàmetre 125,5mm que sustenten una
jàssera de fusta laminada de 200mm x 440mm que cobreix una llum de 7,7m i permet el forat
de l’escala que dona accés a la planta primera.
L'entrega dels panells de fusta contralaminada amb els murs existents es farà amb perfils en
LPN 120 galvanitzats i ancorats als murs mitjançant varilla HY-50 M-12 cada 300mm amb
resines epoxi, tipus HILTI HIT-RE500.

4.1.5. Actuació en sostres de coberta
Als sostres de planta primera es col·locaran panells de fusta contralaminada d’avet de 125
mm de gruix de 5 capes contralaminades, que seran els que passaran a realitzar la funció
estructural de la coberta. Els panells de fusta contralaminada de coberta recolzaran
directament sobre una jàcera paredera de 120 x 240mm de fusta laminada d’avet.
La unió entre els dos plans de coberta de CLT es realitza amb unes costelles del mateix
material de també 125mm de gruix, situades cada 1,2mm amb una geometria curvada que té
relació amb la pròpia geometria del coronament de la façana principal de l’edifici històric. Cada
panell de CLT de 2.40m d’amplada tindrà dues costelles en la part superior i un tirant de varilla
roscada de 20mm d’arriostrament en la part inferior.
4.1.6. Cobertes
L’acabat de coberta inclinada es realitzarà amb dues capes d'aïllament de suro de 60mm amb
un total de 120mm d’aïllament, una làmina impermeable TYBEC-respirable i rastrells, tant en
la direcció perpendicular com paral·lela de la coberta que generen una cambra d’aire ventilada
sobre els quals es col·locaran les teules. La teula utilitzada serà la teula romana. Es preveu la
recuperació de peces de la pròpia coberta existent. Es col·locaran les peces noves com a
canal i les antigues com a peça cobertora.
Els trams de coberta que limiten amb les dues façanes es resoldrà amb xapa plegada de zinc
sobre els 120mm d’aïllament per poder reduir el propi gruix de tota la coberta i fer compatible
que no sobresurti respecte les façanes existents.
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4.1.7. Lluernaris
En la coberta s’han incorporat 3 lluernaris. Concretament es col·loquen dues finestres
compactes tipus Velux per millorar l’il·luminació natural de l’espai central de planta primera.
Aquests lluernaris estan col·locats per reforçar la presència de les costelles de fusta
contralaminada de coberta.
Hi ha un tercer lluernari que es forma en la trobada entre la vessant oest de la coberta i la cara
interior de la façana principal. El objectiu d’aquest lluernari es establir una relació visual directa
entre l’espai interior i la cornisa en forma d’onada que corona l’edifici i que es el seu element
més característic. En aquest cas el lluernari està format per una perfilaria d’alumini i tots els
elements necessaris per al seu bon segellat.
4.1.8. Façanes
L’absència de tancaments a les obertures, és un dels motius que fa que la pluja i el vent
estiguin deteriorant els elements que es troben a l’interior.
Es procedirà a la reparació de les esquerdes que afecten als murs de façana. També cal
rejuntar i sanejar aquells trams on l'estat de la façana pugui estar massa descarnat. Es
consolidarà la façana amb revestiment de calç i es col·locaran les fusteries necessàries per
garantir la no entrada d’aigua a través dels forats de finestra de façana actuals.
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5. MEMÒRIA ESTRUCTURA

DESCRIPCIÓ TIPOLOGIA ESTRUCTURAL
La present memòria parla de les actuacions de rehabilitació estructural del sindicat Agrari de
Mediona. És un edifici de començament del segle XX (1914) format per dos naus:
La nau 1, té dues plantes i està delimitada per dues façanes. La façana principal està al carrer
d’en Florenci Gustems i la posterior, queda embeguda a l’interior de la parcel∙la i tapada per la
coberta i altell de la nau 2.
La nau 2, és d’una sola planta i té l’accés des de l’Avinguda Montserrat.
Les actuacions estructurals que s’hi realitzaran seran les següents:
Nau 1:
- Enderroc de coberta i forjat interior
- Formació de nou forjat amb panells de fusta contralaminada de cantell 230mm (7s)
recolzats, per una banda, a un perfil LPN-120 unit al mur existent, i, per l’altra, sobre
una nova biga de fusta laminada de 20x44cm suportada per nous pilars metàl.lics
tubulars de Ø125.5.
- Nova fonamentació amb sabates aïllades de formigó armat sobre pous de formigó
pobre per als nous pilars tubulars de Ø125.5..
- Formació de nova coberta amb panells inclinats i verticals de fusta contralaminada de
cantell 125mm(5s) i varilles roscades de diàmetre 20mm. La nova coberta es recolzarà
sobre bigues de fusta laminada de 12x24cm unides al mur existent amb tacs.
- Nova escala de panells contralaminats de cantell 112mm (5s) unida al mur existent amb
perfils LPN-120
Nau 2:
- Enderroc de coberta i façana
- Nou forjat col.laborant de 12cm de cantell recolzat sobre murs de bloc de formigó
- Nova fonamentació per als murs de bloc de formigó amb riostres de 40x40 sobre pous
de formigó pobre.
Qualsevol modificació de les característiques del projecte haurà de ser consultada a la Direcció
Facultativa, i aprovada per aquesta.
Tots els aspectes més particulars de l'estructura en qüestió es descriuen en els apartats
següents.
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CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS:
5.2.1. Estructura de formigó armat (HA-25/P/20/I)
El disseny dels elements d’elements de formigó armat de forjats i pilars s'ha realitzat d'acord
amb la norma EHE-08, "Instrucción del Hormigón estructural" i la norma RC-08 ”Instrucció per
a la Recepció de Ciments”.
Acer: Límit elàstic: 500 N/mm²
Tipus d'acer: B 500 S
Control acer: NORMAL
Formigó: Resistència característica, als 28 dies: 25 N/mm²
Resistència característica, als 7 dies: 17,5 N/mm²
Ciment:
Àrids:

CEM I –42.5
Classe: rodat
Grandària màxima: 20 mm

Additius: No s'admeten sense autorització explicita de la Direcció Facultativa
Dosificació per metre cúbic: Ciment: 380 kg/m3
Aigua: 190 L
Sorra: 639 kg/m3
Grava: 1.214 kg/m3
(Màxima relació A/C: 0,55)
Docilitat: Consistència plàstica segons plànols
Assentament en con d'Abrams: segons plànols
Compactació: Per vibrat enèrgic en obra
Control de formigó: Normal
Nombre de series de provetes per assaig: Una sèrie
Nombre de provetes per sèrie: Cinc unitats
Freqüència d’assaigs: Segons pla de control i qualitat
Tipus de provetes: Cilíndriques, de 15 cm, h=30 cm
Edat de ruptura:
1 Ut. a 7 dies
2 Ut. a 28 dies
2 Ut. a reserva
Assaig sistemàtic del Con d'Abrams, Tolerància 3-5 cm
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5.2.2. Estructura de formigó armat (HA-25/P/20/IIa.)
El disseny dels elements de fonamentació s'ha realitzat d'acord amb la norma EHE-08,
"Instrucción del Hormigón estructural" i la norma RC-08 ”Instrucció per a la Recepció de
Ciments” .
Acer:

Límit elàstic: 500 N/mm²
Tipus d'acer: B 500 S
Control acer: NORMAL

Formigó: Resistència característica, als 28 dies: 25 N/mm²
Resistència característica, als 7 dies: 17,5 N/mm²
Ciment: CEM I –42.5
Àrids:
Classe: rodat
Grandària màxima: 20 mm
Additius: No s'admeten sense autorització explicita de la Direcció Facultativa
Dosificació per metre cúbic: Ciment: 372 kg/m3
Aigua: 190 L
Sorra: 620 kg/m3
Grava: 1.239 kg/m3
(Màxima relació A/C: 0,60)
Docilitat: Consistència plàstica segons plànols
Assentament en con d'Abrams: segons plànols
Compactació: Per vibrat enèrgic en obra
Control de formigó: Normal
Nombre de series de provetes per assaig: Una sèrie
Nombre de provetes per sèrie: Cinc unitats
Freqüència d’assaigs: Segons pla de control i qualitat
Tipus de provetes: Cilíndriques, de 15 cm, h=30 cm
Edat de ruptura:
1 Ut. a 7 dies
2 Ut. a 28 dies
2 Ut. a reserva
Assaig sistemàtic del Con d'Abrams, Tolerància 3-5 cm
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5.2.3. Estructura metàl·lica
El disseny dels elements estructurals s'ha realitzat d'acord amb la norma vigent:
CTE DB SE-A “Seguridad estructural. Acero”.
Resistència de càlcul de l'acer:
Tipus d'acer:...........................................S-275-JR
Límit elàstic:............................................265 N/mm2
Coeficient de minoració del material:......1.15
Plànols de taller:
Per l’execució de tota l’estructura metàl·lica, el constructor, basant-se en els plànols del
projecte, realitzarà els plànols de taller necessaris per definir completament tot els elements
de l’estructura.
El constructor comprovarà en obra les cotes de replanteig de l’estructura per la realització dels
plànols de taller.
Tot plànol de taller haurà portar indicat els perfils, els tipus d’acer, els pesos i les marques de
cada un dels elements de l’estructura representat en ell.
Es traçaran les plantilles a mida natural de tots els elements que ho precisin, especialment les
dels nusos i les cartel·les d’unió, basant-se en els plànols de taller.
Muntatge:
El constructor, en base a les indicacions del projecte, redactarà un programa de muntatge
segons prescriu la norma CTE DB SE-A.
Aquest programa es presentarà al director d’obra i es requereix la seva aprovació abans de
començar els treballs en obra.

5.2.4. Estructura fusta
El disseny del elements estructurals de fusta, s'ha realitzat d'acord amb la norma CTE DB SEM, "Seguridad estructural Madera"
Resistència de càlcul de la fusta:
Tipus de fusta..........................................Fusta massissa
Classe.......................................................C24
Módul elàstic .................................. .......11.000 N/mm2
Coeficient de fluencia del material:........1.30
Tensió a flexió admissible:......................24 N/mm2
Densitat mitja...........................................420 kg/m3
Tipus de fusta..........................................Fusta laminada
Classe.......................................................GL24h
Módul elàstic .................................. .......11.600 N/mm2
Coeficient de fluencia del material:........1.30
Tensió a flexió admissible:...................... 24 N/mm2
Densitat mitja...........................................350 kg/m3
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Tipus de fusta..........................................Fusta contralaminada
Módul elàstic .................................. .......12.000 N/mm2
Tensió a flexió admissible:...................... 24 N/mm2
Densitat mitja...........................................500 kg/m3
Segons Norma UNE EN338 “Madera estructural. Clases resistentes”
Plànols de taller:
Per a la execució de tota l’estructura de fusta, el constructor, en base als plànols de projecte,
realitzarà els plànols de taller necessaris per a definir completament tots els elements de
l’estructura.
Tot plànol haurà d’indicar el tipus de fusta, les dimensions, pesos, i les marques de cada un
dels elements de l’estructura. Se realitzaran plantilles a mida real de tots els elements que ho
necessitin, especialment les unions, en base als plànols de taller.
Muntatge:
El constructor, en base a les indicacions del projecte, redactarà un programa de muntatge que
es presentarà al director de l’obra, havent de ser aprovat avanç de començar els treballs
d’obra.
Control:
Per al control de la fusta, serà necessari que no hi hagin defectes de fissures, pudricions,
abundants nusos i que les fibres no superin pendents del 20%. No tindrà atacs d’insectes ni
fongs. La cola serà resorcia homologada. La humitat màxima de la fusta serà del18%.

ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ
5.3.1. Classificació de les accions
Segons la norma CTE DB SE-AE, "Seguridad estructural Acciones en la Edificación" les accions
que en general actuen en els edificis són les que es defineixen a continuació. En casos
especials pot ser precís tenir en compte accions d’un altre tipus.
ACCIÓ GRAVITATÒRIA: és la produïda pel pes dels elements constructius, pels objectes que
puguin actuar per raó d’ús i per la neu de les cobertes. En alguns casos pot anar acompanyada
d’impactes o vibracions.
ACCIÓ DEL VENT: és la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre les
superfícies.
ACCIÓ TÈRMICA: és la produïda per les deformacions degudes als canvis de temperatura.
ACCIÓ REOLÒGICA: és la produïda per les deformacions que experimenten els materials en
el transcurs del temps per retracció, fluència sota càrregues o altres coses.
ACCIÓ SÍSMICA: és la produïda per les acceleracions de les sacsejades sísmiques. Aquesta
es tracta en la vigent Norma Sismorresistent: NCSE-02
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5.3.2. Accions gravitatòries.
Segons la norma CTE DB SE-AE la càrrega produïda pels pesos que graviten sobre un
element resistent, o una estructura, es descompon en concàrrega i sobrecàrrega.
Concàrrega: és la càrrega que té una magnitud i posició constant al llarg del temps, excepte
en el cas de reforma de l’edifici. Es descompon en pes propi i càrrega permanent.
Sobrecàrrega: és la càrrega que té una magnitud i/o posició que pot ser variable al llarg del
temps. Pot ser : d’ús o de neu.
Segons la norma s’han considerat les següents accions gravitatòries a l’estructura:
El pes propi de les jàsseres, s'ha introduït com una càrrega lineal addicional en cada pòrtic.
Els pesos per metre lineal de cada element, s'han calculat a partir de les seves dimensions i
densitat.
Densitat considerades:
- Formigó armat:
- Formigó en massa:
- Maó massís:
- Maó calat:
- Maó foradat:
- Pedra artificial:
- Vidre:

2.5 Tn/m3
2.3 Tn/m3
1.8 Tn/m3
1.5 Tn/m3
1.2 Tn/m3
2.5 Tn/m3
3.0 Tn/m3

Sobrecàrregues de baranes:
- Sobrecàrrega horitzontal: 100 kg/ml
- Sobrecàrrega vertical:
200 kg/ml
Estats de càrregues.Zona : Coberta
Tipus de forjat ................... panells de fusta contralaminada
Cantell total ....................... 125 mm (5s)
Pes propi ............................... 63 kg/m²
Càrregues permanents ........ 200 kg/m²
Sobrecàrrega d'ús/neu............100 kg/m²
--------------------------------------------------------TOTAL
363 kg/m²
Zona : Ús públic
Tipus de forjat ................... panells de fusta contralaminada
Cantell total ....................... 230 mm (7s)
Pes propi ............................... 115 kg/m²
Càrregues permanents ........ 150 kg/m²
Sobrecàrrega d'ús...................500 kg/m²
--------------------------------------------------------TOTAL
765 kg/m²
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Zona : Escala
Tipus de forjat ................... panells de fusta contralaminada
Cantell total ....................... 112 mm (5s)
Pes propi ............................... 56 kg/m²
Càrregues permanents ........ 150 kg/m²
Sobrecàrrega d'ús...................500 kg/m²
--------------------------------------------------------TOTAL
706 kg/m²
Zona : Sostre col.laborant
Tipus de forjat ................... forjat col.laborant
Cantell total ....................... 120 mm
Pes propi ............................... 225 kg/m²
Càrregues permanents ........ 200 kg/m²
Sobrecàrrega d'ús...................500 kg/m²
------------------------------------------------------TOTAL

925 kg/m²

5.3.3. Accions tèrmiques i reològiques.
Les accions produïdes per les deformacions degudes a les variacions de la temperatura, i per
les que experimenten els materials en el transcurs del temps per altres causes, s’han de tenir
en compte en les estructures hiperestàtiques, molt especialment en arcs, voltes o estructures
similars, excepte en els casos que es detallen. Pot no considerar-se les accions tèrmiques i
reològiques en les estructures formades per pilars o bigues quan es disposen de juntes de
dilatació a una distància adequada.
Segons la norma CTE DB SE-AE, "Seguridad estructural Acciones en la Edificación" Els
edificis habituals amb estructures de formigó o acer, poden no considerar les accions
reològiques quan disposin de juntes de dilatació, de tal manera que no hi hagin elements
estructurals de més de 40 metres.
Per la forma i dimensions de l'edifici, no s'ha estimat necessari fer junts de dilatació, seguint
les recomanacions de la Norma. Segons aquesta, en un edifici de les característiques del que
ens ocupa, podem considerar que les possibles fissuracions de l’estructura produïdes per la
retracció dels morters i/o per variacions higrotèrmiques, donada la longitud màxima, el tipus
de clima i el material emprat, no són suficientment importants com per exigir la disposició de
juntes de dilatació.
5.3.4. Accions sísmiques.
La Norma Sismorresistent (NCSE-02) serà d’aplicació en el projecte, construcció i explotació
de les obres i serveis del territori nacional, sigui de qualsevol classe i destí, d’acord amb allò
que s’assenyala en el epígraf 3.5 i capítol V de la Norma.
Les Normes o Instruccions que fan referència a les estructures especials tindran en
compte com a mínim les prescripcions sísmiques de tipus general contingudes en la Norma i
les específiques que siguin necessàries per el correcte plantejament del problema
sismorresistent. Els Organismes competents portaran a terme l’estudi i publicació de les
reglamentacions específiques.
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El facultatiu autor del projecte d’una obra està obligat a tenir en compte la Norma, d’acord en
lo establert en el epígraf 3.5 i en el capítol V de dita Norma.
Podrà adoptar valors de les accions sísmiques o sistemes de càlcul diferents als que
s’assenyalen a la Norma sempre que ho justifiqui degudament i sota les responsabilitats que
en el seu cas pogués passar.
Valors adoptats en el projecte:
- Norma considerada:
Norma sismorresistent NCSE-02
- Tipus d’obra segons destí
De normal importància.
- Acceleració sísmica
0,04g
- Coeficient de contribució
1,0
Donades les característiques de l'edifici que ens ocupa, no cal tenir en consideració aquest
tipus de càrrega.
5.3.5. Accions eòliques.
S’admet que el vent, en general, actua horitzontalment i en qualsevol direcció. Es considera
en cada cas la direcció o direccions que produeixen les accions més desfavorables.
Les estructures s’estudiaran ordinàriament sota l’actuació del vent en la direcció dels seus
eixos principals i ambdós sentits. En casos especials, per exemple, d’estructures reticulars
obertes, construccions amb cares dentades o amb estructures obliqües a les façanes,
s’estudiarà a més a més l’acció en les direccions sesgades que resultin més desfavorables.
En els casos especials que s’assenyalen i en altres que ho requereixin, es considerarà que la
direcció del vent forma un angle de ± 10º respecte l’horitzontal.
Segons la vigent Normativa CTE DB SE-AE,
Seguridad estructural Acciones en la Edificación
Donades les característiques de l'actuació, no cal tenir en compte aquest tipus de càrrega.

5.3.6. Coeficients de seguretat
Nivell de control de l’estructura: Normal
Estructura de formigó armat (art. 15.3 EHE-08).- Sobre les accions permanents: Coeficient de majoració de 1.35
- Sobre les accions variables i permanents de valor no constant: Coeficient de majoració: 1.50
- Sobre el formigó: Coeficient de minoració de 1.50
- Sobre l’acer : Coeficient de minoració de 1.15 (Veure l’article 15.3.1 EHE-08)
Estructura de fusta
Estat límits últims
Combinacions fonamentals
Combinacions accidentals
Estats límits de servei
Sobre les accions permanents
Sobre les accions variables

1,3 fusta massissa
1,25 fusta laminada
1,0
1,0
1,35
1,50

Kmod segons taula 2.4 CTE
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HIPOTÈSIS DE CÀLCUL:
5.4.1. Hipòtesis de càrregues.
Hipòtesis de càrregues contemplades:
-HIPÒTESI 0: CÀRREGUES PERMANENTS
-HIPÒTESIS 1 i 2, 7 i 8, 9 i 10.:SOBRECÀRREGUES ALTERNATIVES
-HIPÒTESIS 3 i 4: VENT.
Hom considera l'acció del vent sobre l'edifici segons dues direccions perpendiculars, una en
hipòtesi 3 definida per un vector de direcció [x,y,z] donada i una altre en hipòtesi 4 definida
pel vector de direcció perpendicular a l'anterior. Dintre de cada direcció es té en compte que
el vent actua en els dos sentits possibles, és a dir, en hipòtesis 3 i -3 i en hipòtesis 4 i -4.
-HIPÒTESIS 5, 6 i 24: SISME.
Hom considera l'acció del sisme sobre l'edifici segons dues direccions horitzontals
perpendiculars, una en hipòtesi 5 definida per un vector de direcció [x,0,z] donada i una altra
en hipòtesi 6 definida pel vector de direcció perpendicular a l'anterior. Dins de cada direcció
es té en compte que el sisme actua en els dos sentits possibles, és a dir, en hipòtesis 5 i -5 i
en hipòtesis 6 i -6. Si es selecciona norma NCSE-02, les direccions d'actuació del sisme són
les dels eixos generals; opcionalment es poden considerar l'actuació del sisme vertical en
hipòtesi 24 i -24 definida pel vector [0,Yg,0].
-HIPÒTESIS 11 a 20: CÀRREGUES MÒBILS.
-HIPÒTESI 21: TEMPERATURA.
-HIPÒTESI 22: NEU.
-HIPÒTESI 23: CÀRREGA ACCIDENTAL.
5.4.2. Regles de combinació entre hipòtesis.
-HIPÒTESI 0: CÀRREGUES PERMANENTS.
Totes les combinacions realitzades consideren les càrregues introduïdes en hipòtesi 0.
-HIPÒTESIS 1 i 2, 7 i 8, 9 i 10: SOBRECÀRREGUES ALTERNATIVES.
Es combinen les càrregues introduïdes en hipòtesis 1 i 2, 7 i 8, 9 i 10 de forma separada i
conjunta. Mai no es realitzen combinacions de càrregues introduïdes en hip. 1 i 2 amb
càrregues introduïdes en hip. 7 i 8, o càrregues introduïdes en hip. 7 i 8 amb càrregues en hip.
9 i 10.
-HIPÒTESIS 3 i 4: VENT.
Mai no es considera l'acció simultània de les càrregues introduïdes en hip. 3 i 4.
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-HIPÒTESIS 5, 6 i 24: SISME.
Mai no es considera l'actuació de forma conjunta de les càrregues introduïdes en hip. 5 i 6, ni
d'aquestes amb l' hipòtesi 24, sisme vertical.
-HIPÒTESIS 11 A 20: CARREGUES MOBILS.
No es realitza cap combinació en la qual aparegui l'acció simultània de les càrregues
introduïdes en aquestes hipòtesis.
-HIPÒTESI 21: TEMPERATURA
Les càrregues d'aquesta hipòtesi es combinen amb les introduïdes en hip. 23. No es combinen
amb les que s'introdueixen en hipòtesis de vent i sisme.
-HIPÒTESI 22: NEU
Les càrregues d'aquesta hipòtesi no es combinen amb les introduïdes en hip. 23. Tampoc es
combinen amb les que s'introdueixen en hipòtesis de vent i sisme.
-HIPÒTESI 23: CÀRREGA ACCIDENTAL.
Les càrregues d'aquesta hipòtesi no es combinen amb les introduïdes en hipòtesis 21 i 22.
Tampoc es combinen amb les que s'introdueixen en hipòtesis de vent i sisme.
Els coeficients de combinació entre hipòtesis aplicats venen definits en el LLISTAT
D'OPCIONS.
Les combinacions d'hipòtesis efectuades es desglossen a continuació:
Combinacions d’elements de formigó segons EHE.Les càrregues aplicades sobre elements de formigó es combinen segons s’especifica a la
norma EHE, utilitzant les situacions no simplificades. A més, no existeixen càrregues
permanents de valor no constant (G*), i les sobrecàrregues (Q) s’agrupen en las següents
famílies:
• Família 1
Sobrecàrregues alternatives. Corresponen a les hipòtesi 1, 2, 7, 8, 9 i 10
• Família 2
Càrregues mòbils. Corresponen a les hipòtesi 11 a 20, inclusiu.
• Família 3
Càrregues de vent. Corresponen a les hipòtesi 3 i 4 (i a les –3 i –4 si s’habilita el sentit ±)
Càrrega de neu. Correspon a la hipòtesi 22.
Càrrega de temperatura. Correspon a la hipòtesi 21.
E.L.U. Situacions permanents o transitòries.Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 1

γ G ⋅ Gk + γ Q ⋅ Qk

(Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9 i 10)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 2

γ G ⋅ Gk + γ Q ⋅ Qk
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(Hipòtesi 0 i de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 3

γ G ⋅ Gk + γ Q ⋅ Qk
(Hipòtesi 0, 3, 4, 21 i 22)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 2

γ G ⋅ Gk + γ Q , F 1 ⋅ Qk , F 1 + γ Q , F 2 ⋅ Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2
γ G ⋅ Gk + γ Q , F 2 ⋅ Qk , F 2 + γ Q , F 1 ⋅ Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1

(Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 i de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1 i 3

γ G ⋅ Gk + γ Q , F 1 ⋅ Qk , F 1 + γ Q , F 3 ⋅ Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3
γ G ⋅ Gk + γ Q , F 3 ⋅ Qk , F 3 + γ Q , F 1 ⋅ Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1

(Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21 i 22)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 2 i 3

γ G ⋅ Gk + γ Q , F 2 ⋅ Qk , F 2 + γ Q , F 3 ⋅ Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3

γ G ⋅ Gk + γ Q , F 3 ⋅ Qk , F 3 + γ Q , F 2 ⋅ Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2
(Hipòtesi 0, 3, 4, 21, 22 i de 11 a 20)
Càrrega permanent + sobrecàrregues de les famílies 1, 2 i 3

γ G ⋅ Gk + γ Q , F 1 ⋅ Qk , F 1 + γ Q , F 2 ⋅ Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2 + γ Q , F 3 ⋅ Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3
γ G ⋅ Gk + γ Q , F 2 ⋅ Qk , F 2 + γ Q , F 1 ⋅ Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1 + γ Q , F 3 ⋅ Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3
γ G ⋅ Gk + γ Q , F 3 ⋅ Qk , F 3 + γ Q , F 1 ⋅ Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1 + γ Q , F 2 ⋅ Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2

(Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22 i de 11 a 20)

E.L.S. Estats Límit de Servei.-

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 1
G k + Qk
Combinacions poc probables:
Combinacions freqüents:

Gk + Ψ1 ⋅ Qk

Combinacions quasi permanents:
(Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9 y 10)

Gk + Ψ2 ⋅ Qk

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 2
G k + Qk
Combinacions poc probables:
Combinacions freqüents:
Combinacions quasi permanents:
(Hipòtesi 0 i de 11 a 20)

Gk + Ψ1 ⋅ Qk
Gk + Ψ2 ⋅ Qk

Càrrega permanent + sobrecàrregues de la família 3
G k + Qk
Combinacions poc probables:
Combinacions freqüents:

Gk + Ψ1 ⋅ Qk

Combinacions quasi permanents:

Gk + Ψ2 ⋅ Qk

(Hipòtesi 0, 3, 4, 21 i 22)
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Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 1 i 2
Gk + Qk , F 1 + Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2
Combinacions poc probables:

Combinacions freqüents:

Combinacions quasi permanents:

Gk + Qk , F 2 + Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1
Gk + Ψ1, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 2 ⋅ Qk , F 2
Gk + Ψ1, F 2 ⋅ Qk , F 2 + Ψ2, F 1 ⋅ Qk , F 1
Gk + Ψ2, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 2 ⋅ Qk , F 2

(Hipòtesi 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10 i de 11 a 20)

Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 1 i 3
Gk + Qk , F 1 + Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3
Combinacions poc probables:

Combinacions freqüents:

Combinacions quasi permanents:

Gk + Qk , F 3 + Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1
Gk + Ψ1, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 3 ⋅ Qk , F 3
Gk + Ψ1, F 3 ⋅ Qk , F 3 + Ψ2, F 1 ⋅ Qk , F 1
Gk + Ψ2, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 3 ⋅ Qk , F 3

(Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21 i 22)

Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 2 i 3
Gk + Qk , F 2 + Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3
Combinacions poc probables:

Combinacions freqüents:
Combinacions quasi permanents:

Gk + Qk , F 3 + Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2
Gk + Ψ1, F 2 ⋅ Qk , F 2 + Ψ2, F 3 ⋅ Qk , F 3
Gk + Ψ1, F 3 ⋅ Qk , F 3 + Ψ2, F 2 ⋅ Qk , F 2
Gk + Ψ2, F 2 ⋅ Qk , F 2 + Ψ2, F 3 ⋅ Qk , F 3

(Hipòtesi 0, 3, 4, 21, 22 i de 11 a 20)

Càrrega permanent + sobrecàrregues de las famílies 1, 2 i 3
Gk + Qk , F 1 + Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2 + Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3
Combinacions poc probables:

Gk + Qk , F 2 + Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ0, F 3 ⋅ Qk , F 3
Gk + Qk , F 3 + Ψ0, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ0, F 2 ⋅ Qk , F 2
Gk + Ψ1, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 2 ⋅ Qk , F 2 + Ψ2, F 3 ⋅ Qk , F 3

Combinacions freqüents:

Gk + Ψ1, F 2 ⋅ Qk , F 2 + Ψ2, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 3 ⋅ Qk , F 3
Gk + Ψ1, F 3 ⋅ Qk , F 3 + Ψ2, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 2 ⋅ Qk , F 2

Combinacions quasi permanents:

Gk + Ψ2, F 1 ⋅ Qk , F 1 + Ψ2, F 2 ⋅ Qk , F 2 + Ψ2, F 3 ⋅ Qk , F 3

(Hipòtesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22 i de 11 a 20)

Combinacions de càrregues d’elements d’acer.Per les càrregues aplicades sobre barres d’acer, s’apliquen els criteris de la norma NBE-AE95. Les combinacions que es realitzen són les següents:
E.L.S. Estats Límits de Servei.40
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Les combinacions són similars a les dels Estats Límits Últims, tret de que totes les hipòtesi
són afectades per un coeficient unitat, no existeix CAS III (no intervenen les càrregues
sísmiques ni accidentals) i no existeixen coeficients de reducció (Cq = 1,0).

MÈTODE DE CÀLCUL
Les accions que es sol·liciten a cadascun dels elements que composen l’estructura, estan
d’acord amb el que diu El CTE DB SE-AE, tant en el que es refereix a càrregues gravitatòries
i d’ús, com en el referent a accions eòliques, empentes del terreny,...
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats, d’acord amb
la norma vigent EHE “Instrucción del Hormigón Estructural”, considerant el període plàstic del
diagrama tensió-deformació, amb distribució parabòlica-rectangular, seguint el mètode de
càlcul per ruptura.
Els elements d’estructura metàl·lica d’acer laminat s’han calculat segons la normativa vigent
EA-95, “Estructuras de acero en edificación”, considerant el comportament elàstic del material.
El càlcul de les sol.licitacions ha estat realitzat mitjançant el mètode matricial espaial de la
rigidesa, suposant una relació lineal entre esforços i deformacions en les barres i considerant
els sis graus de llibertat possibles de cada nus.
En base a aquest mètode s'ha plantejat i resolt el sistema d'equacions o matriu de rigidesa de
l'estructura, determinant els desplaçaments dels nusos per l'actuació del conjunt de les
càrregues, per posteriorment obtenir els esforços en els nusos en funció dels desplaçaments
calculats.
En el cas de que l'estructura es calculi sota els efectes de les accions sísmiques definides per
la Norma NCSE-02 es realitza el càlcul de l'estructura mitjançant el mètode de l' "Anàlisi Modal
Espectral", recomanat per la mateixa. D'aquesta forma s’obtenen els modes i períodes de
vibració propis de l'estructura, dades que poden ésser utilitzades per a la combinació de
l'estructura amb càrregues harmòniques i la possibilitat d'entrada en ressonància de la
mateixa.
5.5.1. Modelització
En termes generals l’edifici es modelitza amb un sistema tridimensional alàmbric (simplificació
per barres) la qual admet en combinació una model.lització més acurada de les superfícies
contínues pel Mètode dels Elements Finits.
En aquest aspecte és important indicar que tots els elements superficials, en especial els
forjats i els murs resistents, estan model.litzats amb aquest mètode.
Els murs resistents es modelitzen com elements finits tridimensionals de quatre vèrtex. Els
altres tipus d’elements, ja siguin bigues, pilars, diagonals, forjats reticulars i lloses de forjat o
fonamentacio es modelitzen com elements lineals tipus barra amb secció transversal
adaptada a la realitat.
Una biga, un pilar o una diagonal està formada per dos nusos units mitjançant una ‘barra’; un
forjat reticular o una llosa de forjat està constituït per una retícula de ‘nervis’ que, amb les
seves interseccions, formen un conjunt de ‘nusos’ i ‘barres’. De forma similar, un mur resistent
està format per un conjunt d’elements finits juxtaposats definits per els seus nodes o vèrtex.
Quan en una estructura es defineixen bigues, pilars, diagonals, forjats i murs resistents, el
mètode de càlcul d’esforços consisteix a formar un sistema d’equacions lineals que relacionen
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els graus de llibertat que es desitgen obtenir, els desplaçaments i girs dels nusos i dels nodes,
amb les accions exteriors, les càrregues, i les condicions de vora, suports i encastaments.
De forma matricial, es tracta de l’equació

[K] · {D} = {F}

on ‘[K]’ es la matriu de rigidesa de la estructura, ‘{D}’ es el vector de desplaçaments i girs
dels nusos i nodes, i ‘{F}’ es el vector de forces exteriors. Una vegada resolt el sistema
d’equacions, i per tant, obtinguts els desplaçaments i girs dels nusos i nodes de la estructura,
es possible obtenir els esforços (en el cas de les bigues, pilars, diagonals i nervis dels forjats
i lloses) i les tensions (en el cas dels murs resistents) de tota l’estructura.
Per obtenir el sistema ‘[K] · {D} = {F}’, s’opera d’igual forma que amb una estructura formada
exclusivament per nusos i barres: cada part de la estructura (barra, tros de nervi o element
finit) posseeix una matriu de rigidesa elemental, [K]e, que després de transformar-la al sistema
d’eixos generals de la estructura, es pot sumar o ensamblar en la matriu general de la
estructura. L’única diferència entre les barres i els elements finits es la dimensió i significat de
cada fila o columna de les seves matrius de rigidesa elementals (a l’apartat ‘5.18.2
Característiques geomètriques i mecàniques dels perfils’ apareix la matriu de la rigidesa
elemental d’una barra). Es pot, per tant, que el mètode matricial espaial de càlcul d’estructures
de barres es un cas particular del mètode d’elements finits, en el que l’element finit es una
barra.

5.5.2. Element finit utilitzat en murs resistents

Per la modelització de murs resistents, el programa utilitza un element finit
isoparamètric quadrilàter de 4 nodes. Cada node posseeix cinc graus de llibertat (u, v,
w, 

x y
y ), sent els 2 primers de tensió plana i els 3 següents de flexió de placa. La
matriu de rigidesa elemental té, en coordenades naturals, 4·5 = 20 files i 20 columnes,
no existint termes que relacionin els graus de llibertat de tensió plana amb els de flexió
de placa. Per tant, l’element utilitzat procedeix de l’engalzament d’un element
quadrilàter de quatre nodes de tensió plana amb altre també quadrilàter de quatre
nodes de flexió de placa. Concretament, per la flexió s’ha utilitzat l’element quadrilàter
de quatre nodes amb deformacions de tallant lineals CLLL (placa grossa de ReissnerMindlin basada en camps de deformacions de tallant transversal imposades).
Per la obtenció de la matriu de rigidesa, s’utilitza una integració numèrica mitjançant
una quadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 punts. La posició dels 2 x 2 punts de
Gauss en coordenades naturals, així com els pesos assignats a aquests punts, es la
següent:
G 1,1 = {1/ 3 , 1/ 3 }; W 1,1 = 1,0
G 1,2 = {1/ 3 , -1/ 3 }; W 1,2 = 1,0
G 2,1 = {-1/ 3 , 1/ 3 }; W 2,1 = 1,0
G 2,2 = {-1/ 3 , -1/ 3 }; W 2,2 = 1,0
Una vegada obtinguts els desplaçaments de tots els nusos i nodes de la estructura
(resolent el sistema [K]·{D}={F}), s’obtenen les tensions en els punts de Gauss de cada
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element mitjançant una quadratura de Gauss-Legendre de 2 x 2 punts. Les tensions
nodals de cada element s’obtenen extrapolant, mitjançant les funcions de forma del
element, les dels punts de Gauss. Aquests procediment produeix valors nodals
discontinus entre elements adjacents, discontinuïtats que es redueixen segons es fa
la malla d’elements més tupida, fins desaparèixer en el límit.
En el programa es realitza un ‘allisat’ de les tensions nodals mitjançant una mitja
quadràtica de les tensions procedents de cada element al que pertany el node en
qüestió. Aquest allisat es produeix mur a mur; es a dir, els nusos situats a l’interior
d’un mur posseiran un únic vector de tensions, però els situats a la frontera entre dos
murs posseirà un vector diferent per cada mur al que pertanyi el node. Aquest es fa
així perquè normalment, a les unions entre murs (les unions en horitzontal
s’acostumen a realitzar per canvis de direcció del mur, i les unions en vertical
s’acostumen a realitzar en els forjats), es produeixen salts bruscos de les tensions.
Les tensions (esforços) que es produeixen en un tros de mur elemental
de dimensions dx, dy respecte al sistema de coordenades principal del mur, son les
següents:
Tensió

Esforç

Tipus

Descripció

σx

F x ·dy

Tensió
Plana

Axil horitzontal

σy

F y ·dx

Tensió
Plana

Axil vertical

τ xy

T xy ·dy,
T yx ·dx

Tensió
Plana

Tallant contingut en pla

∫ z ⋅σ

y

⋅ dz

M x ·dx

Flexió

Moment flector respecte a un eix
horitzontal

∫ z ⋅σ

x

⋅ dz

M y ·dy

Flexió

Moment flector respecte a un eix
vertical

xy

⋅ dz

M xy ·dy,
M yx ·dx

Flexió

Moment Torsor respecte a un eix
contingut en el pla.

∫ z ⋅τ
∫τ

xz

⋅ dz

T xz ·dy

Flexió

Tallant horitzontal perpendicular al
pla

∫τ

yz

⋅ dz

T yz ·dx

Flexió

Tallant vertical perpendicular al
pla
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Fy·dx
Txy·dx
Fx·dy

Txy·dy

Y

Txy·dy

Fx·dy
Txy·dx
Fy·dx
X

Axils i tallants de Tensió Plana.
Mx·dx

My·dy

Y
My·dy

Mx·dx
X

Moments Flectors de Flexió de plaques.
Mxy·dx

Mxy·dy
Mxy·dy

Y

Mxy·dx
X

Moments Torsors de Flexió de plaques.
Tyz·dx

Y

Txz·dy
Txz·dy
Tyz·dx

X

Tallants de Flexió de plaques.
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5.5.3. Principis fonamentals del càlcul matricial
El càlcul d'esforços es realitza utilitzant com a mètode de càlcul, el mètode matricial de la
rigidesa.En aquest mètode, es calculen els desplaçaments i girs de tots els nusos de
l'estructura, (cada nus té sis graus de llibertat: els desplaçaments i girs sobre tres eixos
generals de l'espai, a menys que s'opti per la opció d'indeformabilitat dels forjats horitzontals
en el seu plànol o la consideració de la dimensió del pilar en forjats reticulars i lloses), i en
funció d'ells s'obtenen els esforços (axils, tallants, moment torsor i flectors) de cada secció.
Per a la validesa d'aquest mètode, les estructures a calcular han de complir o s'ha de suposar
el compliment dels següents supòsits:
-Teoria de les petites deformacions.
Es suposa que la geometria d'una estructura no canvia apreciablement sota l'aplicació de les
càrregues. Aquest principi és en general vàlid, llevat dels casos en els que la deformació és
excessiva (ponts penjats, arcs esvelts,...). Implica a més a més, que es menyspreen els
esforços produïts pels desplaçaments de les càrregues originats en desplaçar-se l'estructura.
Aquest mateix principi estableix que es menyspreen els canvis de longitud entre els extrems
d'una barra deguts a la curvatura de la mateixa o a desplaçaments produïts en una direcció
ortogonal a la seva directriu.
N'hi han altres mètodes tal com la teoria de les grans deflexions o teoria de segon ordre que
sí recullen aquests casos.

-Linealitat .
Aquest principi suposa que la relació tensió -deformació, i per tant, la relació càrrega
deflexió, és constant. Això és generalment vàlid en els materials elàstics, però s'ha de
garantir que el material no arriba al punt de fluència en cap de les seves seccions.
- Superposició.
Aquest principi estableix que la seqüència d'aplicació de les càrregues no altera els
resultats finals.Com a conseqüència d'aquest principi, és vàlid l'ús de les "forces
equivalents als nusos" calculades a partir de les càrregues existents en les barres; això
és, pel càlcul dels desplaçaments i girs dels nusos es substitueixen les càrregues
existents a les barres per les seves càrregues existents a les barres per les seves
càrregues equivalents aplicades als nusos.
- Equilibri.
La condició d'equilibri estàtic estableix que la suma de totes les forces externes que
actuen sobre l'estructura, més les reaccions, serà igual a zero. Així mateix, han d'estar
en equilibri tots el nusos i totes les barres de l'estructura, per la qual cosa la suma de
forces i moments interns i externs en tots els nusos de l'estructura ha de ser igual a
zero.
- Compatibilitat.
Aquest principi suposa que la deformació i conseqüentment el desplaçament, de
qualsevol punt de l'estructura és continu i té un sol valor.
- Condicions de contorn.
Per poder calcular una estructura, s'han d'imposar una sèrie de condicions de contorn.
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Es poden definir en qualsevol nus restriccions absolutes (suports i encastaments) o
relatives (ressorts) al desplaçament i al gir en els tres eixos generals de l'estructura,
així com desplaçaments imposats (assentaments).
- Unicitat de les solucions.
Per a un conjunt donat de càrregues externes, tant la forma deformada de l'estructura
i les forces internes així com les reaccions té un valor únic.
5.5.4. Càlcul de l’armat
Criteris d'armat.Els criteris considerats en l'armat segueixen les especificacions de la Norma EHE, ajustantse els valors de càlcul dels materials, els coeficients de majoració de càrregues, les
disposicions d'armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes
a les mencionades especificacions. El mètode de càlcul és l'anomenat per la Norma com dels
"estats límits". Hom ha efectuat les següents comprovacions:
-COMPROVACIO DE L'ESTAT LIMIT ULTIM D'EQUILIBRI.(Article 41º)
Es comprova que en tots els nusos es tenen que igualar les càrregues aplicades amb els
esforços de les barres.
-COMPROVACIÓ DE L’ ESTAT LIMIT D’ESGOTAMENT DAVANT DE SOL.LICITACIONS
NORMALS (Article 42º)
Es comproven a trencament les barres sotmeses a flexió i axil degudes a les càrregues
majorades. Es consideren les excentricitats mínimes de la càrrega en dues direccions (no
simultànies), en el càlcul de pilars.
-COMPROVACIÓ DE L’ESTAT LIMIT D’INESTABILITAT (Article 43º)
Es realitza de forma opcional la comprovació del efecte del guerxament en els pilars d’acord
amb el article 43.5.3 (Estat Límit d’Inestabilitat / Comprovació de soports aïllats / Mètode
aproximat) de la norma EHE. Es defineix per a cada pilar i a cadascun dels seus eixos
principals independentment: si es desitja realitzar la comprovació de guerxament, es desitja
considerar l’estructura translacional, intraslacional o es desitja fixar el seu factor de longitud
de guerxament α (factor que al multiplicar-ho per la longitud del pilar s’obté la longitud de
guerxament).
Si es fixa el factor de longitud de guerxament α d’un pilar, es considerarà que per aquest pilar
l’estructura es traslacional quan sigui major o igual que 1,0, e intraslacional en cas contrari.
-COMPROVACIÓ DE L’ESTAT LIMIT D’ESGOTAMENT FRONT A TALLANT (Article 44º)
Es comprova la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals davant
les sol.licitacions tangents de tallant produïdes per les càrregues majorades.
-COMPROVACIO DE L’ESTAT LIMIT D’ESGOTAMENT PER TORSIÓ (Article 45º)
Es comprova la resistència del formigó, les armadures longitudinals i les transversals davant
les sol.licitacions normals i tangencials de torsió produïdes a les barres per les càrregues
majorades. També es comproven els efectes combinats de la torsió amb la flexió i el tallant.
-COMPROVACIO DE L’ESTAT LIMIT DE PUNXONAMENT (Article 46º)
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Es comprova la resistència a punxonament en sabates, forjats reticulars, lloses de forjat i
lloses de fonamentació produït en la transmissió de sol.licitacions als pilars o pels pilars. No
es realitza la comprovació de punxonament entre bigues i pilars.
-COMPROVACIO DE L’ ESTAT LIMIT DE FISSURACIÓ (Article 49º)
Es calcula la màxima fissura de les barres sotmeses a les combinacions quasi permanents de
les càrregues introduïdes a les diferents hipòtesis.
-COMPROVACCIO DE L’ESTAT LIMIT DE DEFORMACIÓ (Article 50º)
Es calcula la deformació de les barres sotmeses a les combinacions corresponents als estats
límit de servei de les càrregues introduïdes a les diferents hipòtesi de càrrega. El valor de la
inèrcia de la secció considerada es un valor intermig entre el de la secció sense fissurar i la
secció fissurada (fórmula de Branson). Els valors de les fletxes calculades corresponen a les
fletxes actives, on s’ha tingut en compte per a la seva determinació el procés constructiu de
l’edifici, amb els diferents estats de càrregues definits.
Consideracions sobre l’armat de seccions.S’ha considerat un diagrama rectangular de resposta de les seccions, assimilable al diagrama
paràbola-rectangle però limitant la profunditat de la línia neutra.
-ARMADURA LONGITUDINAL DE MUNTATGE
En l’ armat longitudinal de bigues i diagonals s’han disposat unes armadures repartides en un
màxim de dues files de rodons, estant els rodons separats entre sí segons les especificacions
de la Norma: 2 cm. si el diàmetre del rodó es menor de 20 mm. i un diàmetre si és major. No
es consideren grups de barres. En qualsevol cas l’armadura de muntatge de bigues pot ser
considerada als efectes resistents.
En l’armat longitudinal de pilars s’han disposat unes armadures repartides com a màxim en
una fila de rodons, de igual diàmetre, i, opcionalment, amb armadura simètrica a les seves
quatre cares per al cas de seccions rectangulars. En el cas de seccions rectangulars, es
permet que el diàmetre de les cantonades sigui major que el de les cares. Es considera una
excentricitat mínima que és el valor major de 20 mm o 1/20 del costat de la secció, en
cadascun dels eixos principals de la secció, encara no de forma simultània. L’armadura s’ha
determinat considerant un estat de flexió esviada, comprovant que la resposta real de la secció
de formigó més acer es menor que les diferents combinacions de sol.licitacions que actuen
sobre la secció. La quantia de l’armadura longitudinal dels pilars serà, al menys, la fixada per
la Norma: un 4‰ del àrea de la secció de formigó.
-ARMADURA LONGITUDINAL DE REFORÇ EN BIGUES
Quan la resposta de la secció de formigó i de l’armadura longitudinal de muntatge no són
suficients per poder resistir les sol.licitacions a les que està sotmesa la barra o l’àrea d’acer
es menor que la quantia mínima a tracció, s’han col.locat les armadures de reforç
corresponents.
L’armadura longitudinal inferior (muntatge més reforços) s’allarga fins els pilars amb una àrea
igual al menys a 1/3 de la màxima àrea d’acer en el va i, en les àrees on existeixi tracció, es
col·loca al menys la quantia mínima a tracció especificada per la Norma. Les quanties mínimes
utilitzades són:
ACER B 400 S
B 500 S
Bigues 3,3
2,8
Quanties expressades en tant per mil d’àrea de la secció de formigó.
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Es limita el màxim moment flector a resistir a 0,45·fcd·b·d².
Conforme a les especificacions de la Norma, i de forma opcional, es redueixen les longituds
d’ancoratge dels reforços quan l’àrea d’acer col·locada en una secció es major que la
precisada segons el càlcul.
-ARMADURA TRANSVERSAL
En l’armat transversal de bigues i diagonals s’ha considerat l’armat mínim transversal com la
suma de la resistència a tallant del formigó i de la resistència de l’àrea dels cèrcols d’acer, que
compleixin les condicions geomètriques mínimes de la Norma EHE i els criteris constructius
especificats per la Norma NCSE-02. Les separacions entre estreps varien en funció dels
tallants trobats al llarg de les barres.
En l’armat transversal de pilars s’ha considerat l’armat mínim transversal amb les mateixes
condicions exposades per a les bigues. S’ha calculat una única separació entre cèrcols per a
tota la longitud dels pilars, i en el cas de que siguin d’aplicació els criteris constructius
especificats per la Norma NCSE-02 es calculen tres zones d’estrebat diferenciades.
Sempre es determina que els cèrcols formen un angle de 90º amb la directriu de les barres.
Així mateix, sempre es considera que les bieles de formigó formen 45º amb la directriu de les
barres. Es considera una tensió màxima de treball de l’armadura transversal de 400 MPa.
Conforme a EHE es comprova el no esgotament del formigó i es calcula l’armat transversal
necessari pera resistir els moments torsors de bigues i pilars. També es comprova la
resistència conjunta dels esforços de tallant més torsió i de flexió més torsió.
-ARMADURA LONGITUDINAL DE PELL
Aquelles seccions de bigues en les quals l’armadura superior dista més de 30 cm de
l’armadura inferior, han sigut dotades de l’armadura de pell corresponent.
5.5.5. Comprovació de seccions d’acer.
Criteris de comprovació.Hom ha seguit els criteris indicats en la Norma EA-95 (Cap. 3) "Càlcul de les Estructures d'
Acer Laminat en Edificació" per realitzar la comprovació de l'estructura, d'acord amb els
següents estats límits:
-ESTAT LIMIT D'EQUILIBRI.
Es comprova que en tots els nusos es tenen que igualar les càrregues aplicades amb els
esforços de les barres. No es realitza la comprovació general de bolcada de l'estructura.
-ESTAT LIMIT DE RUPTURA.
La comprovació a ruptura de les barres, sotmeses a l'acció de les càrregues majorades, es
desenvolupa de la següent forma:
Descomposició de la barra en seccions i càlcul a cada una d'elles dels valors de
moments flectors, tallants, axil de compressió i axil de tracció.
Càlcul de les tensions combinades en les següents seccions:
-Secció de màxima compressió
-Secció de màxima tracció
-Secció de màxim moment flector segons l'eix Yp
-Secció de màxim moment flector segons l'eix Zp
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-Secció de major tensió tangencial combinada
-Secció de major tensió combinada, que pot coincidir amb alguna de les anteriors,
encara que no necessàriament.
Obtenció de les sis combinacions de sol.licitacions més desfavorables per les corresponents
seccions de la barra.
La comprovació d’esgotament, referida als eixos d’una secció qualsevol és:

σ = σ 2n + 3 ⋅ τ 2 ; σ ≤ σ u
on,
σ és la tensió resultant en la secció considerada.
σ u és la resistència de càlcul dependent del tipus d’acer i dividida pel coeficient de minoració
de l'acer.
Tensió normal en cas de tracció:

Fx M y Mz
+
+
Ax Wy Wz

σn =

Tensió normal en cas de compressió:

σ n1 =

Fx M y Mz
+
+
Ax Wy Wz

σ n2 =

 M y Mz 
Fx ⋅ ω

+ 0.90 ⋅ 
+
Ax
Wz 
 Wy

σ n = major de σ n1 i σ n 2
Tensió tangencial:

τx =

Fy
Mx
F
; τy =
; τz = z ;
Wtal
Ay
Az

τ = τ 2y + τ 2z + τ x
.
En el cas de barres de forma circular, amb mòduls resistents, àrees i inèrcies iguals en
el eix Yp i Zp, es composa vectorialment els moments My i Mz en lloc de sumar-los
algebraicament com apareix en les expressions anteriors. D’aquesta forma s’aconsegueix un
càlcul més proper a la realitat en aquest tipus de barres.
-ESTAT LIMIT DE GUERXAMENT
El programa permet definir per a cada tipus de barra (bigues, pilars o diagonals) o cada barra
individual i a cadascun dels seus eixos principals independentment, si es desitja realitzar la
comprovació de guerxament, si es desitja considerar l'estructura traslacional, intraslacional, o
si es desitja fixar el seu factor de longitud de guerxament β (factor que al multiplicar-lo per la
longitud de la barra s'obté la longitud de guerxament).
Si es deshabilita la comprovació de guerxament en un determinat plànol de guerxament d'una
barra, es considerarà que el factor de guerxament 'ω' en aquest plànol és '1,0'. El factor de
guerxament d'una barra serà el més gran dels factors de guerxament corresponents als dos
plànols principals de la barra.
Si l'usuari fixa el factor de longitud de guerxament 'β' d'una barra, el programa considerarà
que per aquesta barra l'estructura és traslacional quan 'β sigui més gran o igual que 1,0, i
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intraslacional en cas contrari.
La formulació per al càlcul dels coeficients de guerxament és la recollida a la EA-95, i és la
següent:
El càlcul del factor de guerxament β a cada un dels plànols principals de les barres, en funció
dels factors d'encastament K1 (a la base del pilar) i K2 (a l'extrem superior del pilar) és (quan
no s'ha fixat per l'usuari).
-Estructures traslacionals:

β=

1,6 + 2,4( K1 + K 2 ) + 11
, ⋅ K1 ⋅ K 2
K1 + K 2 + 5,5 ⋅ K1 ⋅ K 2

-Estructures intraslacionals:

β=

3 − 1, 6 ⋅ ( K1 + K2 ) + 0, 84 ⋅ K1 ⋅ K2
3 − ( K1 + K2 ) + 0, 28 ⋅ K1⋅ K2
Càlcul de la longitud de guerxament

L P = β ⋅ L , on 'β' és el factor de guerxament i L la longitud del pilar, o distància entre els
seus dos nusos extrems.
Càlcul de l'esveltesa simple de la barra: λ = Lp/r, essent Lp la longitud de guerxament i r el
radi de gir de la peça en la direcció normal a la considerada. Determinació del coeficient de
guerxament w, que multiplicarà al valor de la compressió sobre la barra, en funció del valor de
l'esveltesa.
-ESTAT LIMIT DE DEFORMACIO
Es comproven a deformació les barres sotmeses a les càrregues sense majorar, per a
la combinació d'hipòtesis de càrrega més desfavorable i el punt on sorgeixen les majors
fletxes.
-ESTAT LIMIT D’ABONYEGADURA DE L’ANIMA
Es realitza la comprovació d’abonyegadura de l’ànima d’acord amb la norma CTE DB
SE-A, considerant la peça de l’ànima plena. El programa indica, cas de ser necessari, la
distància i el gruix dels rigiditzadors transversals a disposar per complir aquesta comprovació.
-ESTAT LIMIT DE GUERXAMENT LATERAL EN BIGUES
Es realitza la comprovació a guerxament lateral en bigues i diagonals d’acord amb CTE
DB SE-A, considerant les bigues d’ànima plena. El programa calcula i indica el moment crític
a guerxament lateral, Mcr, i el coeficient de seguretat a guerxament lateral (Md / Mcr).
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CÀLCUL DE LA FONAMENTACIÓ
5.6.1. Tipologia de fonamentació
Com s’ha descrit al primer apartat de la memòria ens trobem amb la rehabilitació d’un
edifici existent en el que no s’actuarà en la fonamentació existent però sí es realitzaran noves
sabates aïllades per als nous pilars i riostres per als murs de bloc de formigó. Els nous
elements de fonamentació aniran sobre pous de formigó pobre.
5.6.2. Descripció del terreny
Donada la inexistència d’un estudi geotècnic, la solució adoptada en el projecte, haurà de
confirmar-se en l’obra per la direcció facultativa, en funció del que s’observin l’excavació
efectuada.
Es preveu la fonamentar a la mateixa cota on es recolza la fonamentació existent situada a
1.40m de profunditat respecte la cota de rasant. A efectes de càlcul, s’ha considerat una tensió
admisible de 1 Kp/cm2 a l’estrat resistent.
Durant l’excavació de l’obra es comprovarà la no existència de nivell freàtic en els estrats
afectats.
5.6.3. Mètode de càlcul
Càrregues.Es consideren les càrregues aplicades directament sobre les bigues-riostres i centradores, i
les reaccions obtingudes en els nusos de l'estructura en contacte amb el terreny,
determinades a l'etapa de càlcul de l'estructura.

Càlcul de la tensió admissible.Criteris de càlcul de sabates aïllades.Es contemplen diferents distribucions del diagrama de pressions sota les sabates en funció
de les càrregues que incideixen sobre aquestes: en el cas de sabata centrada amb càrrega
vertical i sense moment, es considera un diagrama de distribució de pressions rectangular i
uniforme; en el cas de sabata centrada amb càrrega vertical i moments i en el cas de sabata
en cantonada o mitgera amb càrrega vertical i/o moments es considera un diagrama triangular
o trapezoïdal, depenent la seva forma de la relació d'excentricitats dels moments.
Per al càlcul de la màxima tensió sota la fonamentació s'utilitzen tres tipus d'expressions,
corresponents a diverses situacions de la resultant d'accions sobre la fonamentació, tenint en
compte el pes propi del fonament en el moment de comprovar la tensió màxima en la base.
Les tres zones possibles són:
-ZONA I: L'excentricitat resultant de càrregues i moments s'aplica dins del nucli central
d'inèrcia de la fonamentació. La tensió màxima es calcula segons l'expressió:
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σ max =

N
6ex 6ez
⋅ (1 +
+
)
aa ⋅ bb
aa
bb

on,
σmax és la tensió màxima sobre la base de la sabata
N és la càrrega vertical
aa és el costat de la fonamentació paral·lel a l'eix X
bb és el costat de la fonamentació paral·lel a l'eix Z
ex, ez són les excentricitats produïdes per l'aplicació excèntrica de la càrrega vertical i
pels moments;
la condició que tenen que complir les dues excentricitats és:

6ex 6ez
+
<1
aa
bb
-ZONA II: L'excentricitat resultant de l'aplicació de càrregues i moments s'aplica dins
d'una de les quatre zones rectangulars definides en les cantonades de la fonamentació, i de
dimensions aa/4 per bb/4. La tensió màxima ve donada per l'expressió:

σ max =

3N
< 1,25σ adm
2 ⋅ (aa − 2ex ) ⋅ (bb − 2ez )

on,
σmax és la tensió màxima sobre la base de la sabata
σadm és la tensió màxima admissible
N és la càrrega vertical
aa és el costat de la fonamentació paral.lel a l'eix X
bb és el costat de la fonamentació paral·lel a l'eix Z
ex, ez són les excentricitats produïdes per l'aplicació excèntrica de la càrrega vertical i
pels moments;
les condicions que han de complir simultàniament les dues excentricitats ex i ez són:

ex > aa 4 ; ez > bb 4
-ZONA III: L'excentricitat resultant es situa dins de la zona no definida com a zona I ni com a
zona II. Les condicions que han de complir simultàniament les dues excentricitats ex i ez són:

ex > aa 4 ; ez > bb 4 ;

6ex 6ez
+
>1
aa bb

La tensió màxima sota la fonamentació es calcula segons els àbacs de H.J.Plock,
admetent un valor màxim de 1.25

σ adm

Es segueixen les indicacions de la NBE-EA88 Art.8.6, “…quan la situació de càrregues
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sobre el fonament produeixi per la seva excentricitat pressions no uniformes sobre el terreny,
serà admissible en les vores un augment del 25% en la pressió admissible, sempre que la
pressió en el centre de gravetat de la superfície de suport no excedeixi de la pressió
admissible”.
Criteris de càlcul de sabates amb bigues centradores.Quan dues sabates estan unides per una biga centradora, s'analitza el conjunt sabata-bigasabata independentment de que alguna de les sabates es trobi també unida amb altre sabata
per mitjà d'una biga, sense considerar interaccions amb altres conjunts biga-sabata-biga.
El conjunt de sabates i biga centradora s'analitza com una biga invertida, amb càrrega
contínua igual a la resultant de la pressió del terreny en les dues sabates, i amb recolzaments
en els pilars, comprovant que la tensió sota les dues sabates no superi la tensió admissible
del terreny.
Criteris de càlcul de sabates combinades.El predimensionat de les sabates combinades s'estableix de forma que el fonament pugui ser
analitzat com a rígid, hipòtesi que permet considerar una tensió uniforme sobre el terreny, tant
en les zones allunyades dels pilars com en la seva proximitat. Per tant, les condicions de
rigidesa que compleixen les dimensions de les sabates combinades són les següents:
-Voladissos:

1 < 0,88. 4

4 EI
Kb

-Va central:

1 < 1,75. 4

4 EI
Kb

on,
E és el mòdul de deformació longitudinal del formigó
I és el moment d'inèrcia de la secció considerada
K és el valor del coeficient de rigidesa del terreny
b és l'ample o dimensió perpendicular de la sabata, segons la direcció considerada.
Es considera el tipus de sabata definit per l'usuari, tipus I, II, III, per a calcular la relació
vol/cantell.

5.6.4. Càlcul estructural del fonament
Criteris d'armat de sabates tipus I, II i III.Considerant els aspectes referents a sabates recollits en la Norma EHE, hom realitza les
següents comprovacions:
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-COMPROVACIÓ A PUNXONAMENT I TALLANT.
La Norma EHE defineix la secció de càlcul S2, situada a una distància ‘d’ de la cara del pilar,
i que tenen en compte la secció total de l’element de fonamentació, on d és el cantell útil de
la sabata. Aquests valors s'amiden segons la direcció en la que es realitzin les comprovacions.
En la comprovació a punxonament hom verifica que la tensió tangencial produïda pel tallant
en un perímetre crític situat al voltant del pilar i a una distància 2.d de la seva cara no superi
la màxima tensió tangencial.
En la comprovació a tallant hom verifica que el tallant existent a la secció S2 és menor o igual
a Vu2 (tallant d’esgotament per tracció en l’ànima en peces sense armadura transversal).
-COMPROVACIÓ A FLEXIÓ.
En la Norma EHE es defineix la secció de càlcul S1, situada a 0,15b, interior a la cara del pilar
de cantó b, per a pilars de formigó mentre que per a pilars d'acer es pren com a referència la
secció en la cara del pilar. El càlcul de l'armadura a flexió es realitza en dita secció i de manera
que no sigui necessària l'armadura de compressió. L'armadura mínima col·locada compleix
una separació mínima entre barres de 30 cm.i la següent quantia geomètrica mínima de la
secció de formigó:
B 400 S

B 500 S

2,0%

1,8%

Criteris d’armat de sabates combinades.Per al càlcul de la flexió longitudinal es considera el model de biga recolzada en els pilars,
amb va central i dos voladissos, segons el cas, determinant-se les armadures longitudinals
superior e inferior. Les quanties geomètriques mínimes considerades en cada direcció
(superior més inferior) son, en relació a la secció de formigó (EHE Art.42.3.5):
B 400 S

B 500 S

2,0 ‰

1,8 ‰

Pel càlcul de la secció transversal, la sabata es divideix en cinc trams, definits al considerar
un àrea delimitada al valor d’un cantell a cada costat dels pilars.
-Tram 1: s’ extén des de la vora de la sabata fins una línia separada a un cantell del primer
pilar.
-Tram 2: és l’àrea situada sota del primer pilar, d’ample dues vegades el cantell de la sabata.
-Tram 3: és l’àrea compresa entre els dos pilars, d’ample la seva separació menys dues
vegades el cantell de la sabata.
-Tram 4: se situa sota el segon pilar, tenint com ample dues vegades el cantell de la sabata.
-Tram 5: és el tram comprés entre una línia a distància d’un cantell desde el pilar, i la vora de
la sabata.
A partir d’una hipòtesi de voladís de longitud el major dels vols en sentit transversal es calcula
l’armadura longitudinal en els trams 2 i 4. En els trams 1, 3 i 5 es col·loca una armadura que
cobreixi al menys un moment igual al 20% del longitudinal, respectant les quanties
54

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

geomètriques mínimes.
Per la comprovació de l’armadura transversal es calculen unes dimensions tals que no
sigui necessària la disposició d’estreps.

5.6.5. Càlcul de lloses de fonamentació i bigues flotants
Les lloses de fonamentació són, des del punt de vista de modelització i de càlcul del seu
armat , molt similars a las lloses massisses de forjat .
Tant les lloses de fonamentació com les bigues flotants poden disposar-se en qualsevol pla
horitzontal. En el mateix pla es poden definir vàries lloses, tant de forjat com de fonamentació,
i forjats unidireccionals o reticulars, però les lloses de fonamentació no poden estar en
contacte amb forjats reticulars o lloses de forjat. Tampoc han d'existir elements de l'estructura,
bigues, pilars, diagonals o altres tipus de forjat, situats por sota les lloses de fonamentació. Sí
és possible, pel contrari, definir lloses de fonamentació a cotes diferents.
Es poden definir murs de soterrani recolzats en lloses de fonamentació, no sent
imprescindible que es situïn a la seva vorada. No es permeten, tanmateix, murs de soterrani
que tenen en una part a la llosa de fonamentació i en una altra a la sabata, havent de dividir,
en aquest cas, el susdit mur en dos.
Tipologies de lloses de fonamentació i bigues flotants.
D' entre els diversos mètodes de càlcul de lloses de fonamentació s’ha fet servir el d'
assimilació a un engraellat. En quant a la interacció terreny-estructura, d' entre els diversos
mètodes aplicables, s' utilitza el més comunament acceptat de consideració de
proporcionalitat entre la tensió aplicada i la deformació produïda. D'aquesta forma, les lloses
de fonamentació es modelitzen com un conjunt de barres de secció constant en dos direccions
ortogonals entre sí, amb ressorts situats en els punts de intersecció, i en contacte amb el
terreny en tots els seus punts. D'aquesta forma anàloga, les bigues flotants es modelitzen
dividint-les en segments i situant un ressort en els punts de divisió. Aquestes barres, junt a les
de la resta de l' estructura conformen una única matriu de rigidesa que s' utilitza per al càlcul
de desplaçaments.
A la constant de proporcionalitat entre tensió i deformació del terreny se la denomina, en
general, coeficient o mòdul de balast, també conegut com mòdul de Winkler.
6.5.1.1 Coeficient de balast.
El mètode de càlcul utilitzat es basa en l' hipòtesi de que si ‘
punt pel fonament al sòl, l'assentament ‘y’ produït està lligat a ‘

y=

’
é s la pre
’pe r la re la ció

σ
K

on ‘K’ és el mòdul de balast i té dimensions de força per unitat de volum.
La determinació de ‘K’ es realitza per mètodes experimentals, generalment mitjançant assajos
de càrrega amb placa. Tanmateix, la dada obtinguda per a un mateix sòl depèn de nombrosos
factors (forma i tamany de la placa, pressió exercida, velocitat i repetició de l'aplicació de la
càrrega, etcètera).
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Per tant, cal adaptar (modificar) el valor de ‘K’ obtingut en un assaig a l'estructura que es
desitja calcular. Les expressions que permeten aquesta adaptació són totalment
experimentals, i per tant, aproximades. Autors com J.Calavera, proposen les següents:
Si denominem ‘K30’ al coeficient de balast obtingut amb una placa quadrada de 30x30 cm, el
valor de ‘K’ a aplicar a una determinada fonamentació, i per tant a introduir com una dada és:
· Per a sòls arenosos i lloses quadrades de costat 'b’ (en cm):

 b + 30 
K = K 30 ⋅ 

 2 ⋅b 

2

· Per a sòls argilosos i lloses rectangulars de costats 'b’ y ‘b·n’ (‘b’ en cm; ‘n’>1):

K=

n + 0,5
30
⋅ K 30 ⋅
b
1,5 ⋅ n

S'ha d'introduir el valor final de ‘K’ a adoptar. Si bé solament s' ha indicat fins ara un mòdul de
balast ‘vertical’, el programa permet introduir un valor de ressort per a cadascun dels 6 graus
de llibertat (tres desplaçaments i tres girs).
En el cas de desplaçament horitzontal, el valor introduït
esllavissament de la llosa sobre el terreny.

representa la resistència a

Els valors de ressort per a girs no solen ser considerats normalment en les lloses de
fonamentació, per la qual cosa el seu valor serà habitualment zero. Tanmateix,, en el cas de
bigues flotants, pot resultar important fixar un valor en KGX i KGZ per indicar una rigidesa a
la ‘bolcada' de la biga sobre el seu propi eix longitudinal.
Càlcul de lloses de fonamentació i bigues flotants.
El càlcul dels esforços originats en els nervis, bigues i àbacs es realitza de forma integrada
amb la resta de l'estructura en una fase anterior. En l'etapa de càlcul d'esforços es comprova
la tensió del treball del terreny en totes les combinacions de càrregues, havent de tenir en
compte el següent:
-

Tensions del terreny negatives. El càlcul realitzat pressuposa que les lloses de
fonamentació i les bigues flotants estan recolzades en el terreny al que se li transmet una
determinada pressió, degut a la qual es produeix una davallada de les lloses i bigues
flotants. S'ha d'evitar l' aparició de punts de les lloses que se separen del terreny, és a dir,
que es desplacen cap amunt. (Es produirien tensions negatives en el terreny, la qual cosa
no és possible).

-

Tensions del terreny excessives. S'ha de comprovar que en cap punt de les lloses de
fonamentació i de las bigues flotants es produeixen tensions en el terreny majors de les
admissibles.

Consideracions sobre el càlcul d'armat en lloses de fonamentació.
- Armadura Base Longitudinal
En tota la superfície de la llosa de fonamentació es disposa un armat longitudinal en ambdues
cares i en ambdues direccions. Estarà constituït per barres o malles electrosoldades d' un
mateix diàmetre i separació, tot i que poden ser diferents per a cada cara i direcció.
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En l' Art. 59.8.2 d' EHE s' indica que la separació ha de ser menor o igual a 30 cm i
dues vegades el cantelll de la llosa.

CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
5.7.1. Estabilitat davant el foc exigible a l’estructura.
La determinació de l’estabilitat davant el foc exigible a l’estructura portant d’un edifici s’ha
realitzat adoptant els valors que s’estableixen a la norma CTE-DB-SI dins del Capítol 3
“Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos y materiales” , Article 14
“Estabilidad ante el fuego exigible a la estructura”.
Els forjats de pis, juntament amb les bigues, els suports i els trams d’escala corresponents
que siguin recorregut d’evacuació tindran com a mínim, la resistència al foc R que s’indica a
la taula 3.1:
Uso del sector de incendio considerado

Plantas

Plantas sobre rasante

De
sótano

Máxima altura de evacuación
Del edificio
<15 m

<28m

>28m

Vivienda Unifamiliar

R-30

R-30

---

---

Vivienda, Residencial, Docente, Administrativo

R-120

R-60

R-90

R-120

Comercial,Pública Concurrencia, Hospitalario

R-120

R-90

R-120

R-180

Aparcamiento (uso exclusico)

R-90

Aparcamiento (bajo uso distinto)

R-120

Al cas que ens pertoca, en ser un edifici de pública concurrència i degut a les característiques
del projecte, l’estabilitat al foc que s’ha de tenir en compte serà R-90 pel forjat ja que l’alçada
màxima d’evacuació no supera els 15 m.
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5.7.2.

Annex dite tipus panell fusta contralaminada
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NORMATIVA VIGENT D'OBLIGAT COMPLIMENT
5.8.1.

SEGURETAT ESTRUCTURAL

Veure justificació del compliment dins la memòria tècnica d'estructures (4.2).
5.8.2.

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

No és d’aplicació ja que l’objecte del projecte és una consolidació estructural.
5.8.3.

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ

No és d’aplicació ja que l’objecte del projecte és una consolidació estructural.
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5.8.4.

SALUBRITAT

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials
Embornals
Superfície de la coberta a dues aigües: 125,78 m2 (62,89 m2 cada vessant)

Si considerem cada una de les vessants, com a cobertes independents, calen 2 embornals
per cada canaló.
Canalons
Mediona té el règim d’intensitat pluviomètrica equivalent a la isoyeta 60 (i= 135 m/h). Per tant,
a la superfície de coberta se li ha d’aplicar un factor (f) de correcció per a equiparar-lo a un
règim pluviomètric de 100mm/h: f= 135/100= 1,35.
Superfície de càlcul: 125,78 m2 x 1,35 = 169,80 m2 / 2 vessants = 84,90 m2

Tenint en compte que els canalons tenen una pendent del 2%, el seu dimensionament ha de
tenir un diàmetre de com a mínim 125mm (12.265 mm2). Al tenir el canaló una secció
quadrangular, se li aplica un increment del 10%: 12.265 mm2 + 10% = 13.492 mm2 mínim.
Baixants
Superfície servida equivalent per a un règim pluviomètric de 100 mm/h:
84,90 m2 per cada canaló.

Diàmetre nominal mínim dels baixants: 63 mm
A la mitgera oest, el baixant més proper a la façana nord actua com a sobreeixidor donat que
es troba en el punt més alt de la pendent del canaló. Així doncs, el baixant que es troba en la
façana sud i que està en el punt baix del canaló, ha de donar servei a tota la vessant oest de
la coberta. Aquest baixant ha de donar servei al doble de la superfície (170 m2) i per tant,
requereix d’un baixant de 75 mm de diàmetre.
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5.8.5.

PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

No és d’aplicació ja que l’objecte del projecte és una consolidació estructural.

5.8.6.

ESTALVI D’ENERGIA

No és d’aplicació ja que l’objecte del projecte és una consolidació estructural.

5.8.7.

COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS

DECRET D’ECOEFICIÈNCIA
No és d’aplicació ja que l’objecte del projecte és una consolidació estructural.
REGLAMENT ELÈCTRIC DE BAIXA TENSIÓ
No és d’aplicació ja que l’objecte del projecte és una consolidació estructural.
R.D. 401/2003 PREVISIÓ D’ESPAIS PER A INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
L’edifici queda exempt del compliment de la normativa ja que es tracta d’una rehabilitació,
consolidació estructural.
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
L’edifici queda exempt del compliment de la normativa ja que es tracta d’una rehabilitació,
consolidació estructural.
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JUSTIFICACIÓ DE COMPLIMENT DE NORMATIVA BÀSICA
NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ

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

5.9.1.

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

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

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

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

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

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

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

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

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

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals
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Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

5.9.2.

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD

751/2011

(BOE

23/6/2011)

El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil
i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
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Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
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Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors”
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals
Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

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

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

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

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)
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Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació
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Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT
y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de
los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

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

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)
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Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

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

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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GESTIÓ DE RESIDUS
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6. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
El termini de l’obra s’estableix en uns 4 mesos.

96

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

7. PRESSUPOST
El Pressupost d’Execució Material és de TRES-CENTS VUIT MIL CENT VUITANTA-NOU
EUROS (308.189,41 Euros).
El Valor Estimat de Contracte (sense IVA) és de TRES-CENTS SEIXANTA-SIS MIL SETCENTS QUARANTA-CINC EUROS (366.745,39 Euros).
El Pressupost de Licitació (amb IVA) és de QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES MIL SETCENTS SEIXANTA-UNEUROS (443.761,92 Euros).
NOTA: Si fos necessària l’aplicació de preus no inclosos en el quadre de preus del present
projecte s’utilitzaran els següents documents, en l’ordre que apareixen, per a la determinació
del nou preu. Aquests documents es consideraran inclosos en el present projecte:
- Preus de referència d’urbanització generador de preus CYPE-2020
- Preus de referència d’edificació generador de preus CYPE-2020
- Preus de referència de rehabilitació i restauració generador de preus CYPE-2020
- Preus de referència de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses indirectes
generador de preus CYPE-2020

L’Hospitalet de Llobregat, juliol 2020
Autoria del projecte:

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP
NIF B-64260367
Avinguda Europa, 55 despatx F,
08907 L’Hospitalet del Llobregat

Sandra Bestraten

Emili Hormias

NIF 36516623Y

NIF 44176996E

Arquitecta

Arquitecte
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8. PLÀNOLS

PLÀNOLS D’ESTAT ACTUAL
EA 1. Situació
EA 2.Emplaçament
EA 3. Estat Actual. Planta Baixa
EA 4.Estat Actual. Planta Primera
EA 5. Estat Actual. Secció longitudinal (Mitgera oest) i Alçats
EA 6. Estat Actual. Secció longitudinal (Mitgera est) i Alçats

PLÀNOLS D’ARQUITECTURA, INTERVENCIÓ
A 1. Proposta. Enderroc-Obra nova. Planta Baixa i Planta Primera
A 2. Proposta. Enderroc-Obra nova. Secció longitudinal (Mitgera oest) i Alçats
A 3. Proposta.Enderroc-Obra nova. Secció longitudinal(Mitgera est) i Alçats
A 4. Proposta. Distribució, cotes i superfícies. Planta Baixa i Alçat sud
A 5. Proposta. Distribució, cotes i superfícies. Planta Primera i Alçat nord
A 6. Proposta. Distribució, cotes i superfícies. Secció longitudinal (Mitgera oest) i Alçats
A 7. Proposta. Distribució, cotes i superfícies. Seccions longitudinals (escala i mitgera est)
A 8. Proposta. Distribució, cotes i superfícies. Planta coberta
A 9. Proposta. Materials i fusteries. Planta Baixa i Alçat sud
A 10. Proposta. Materials i fusteries. Planta Primera i Alçat nord
A 11. Proposta. Materials i fusteries. Secció longitudinal (Mitgera oest) i Alçats
A 12. Proposta. Materials i fusteries. Secció longitudinal (escala i Mitgera est)
A 13. Proposta. Materials i fusteries. Planta coberta
A 14. Proposta. Detall. Fusteries exteriors (1)
A 15. Proposta. Detall. Fusteries exteriors (2)
A 16. Proposta. Detall. Bany (1)
A 17. Proposta. Detall. Bany (2)
A 18. Proposta. Detall. Coberta (1)
A 19. Proposta. Detall. Coberta (2)
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A 20. Proposta. Detall. Lluernaris (1)
A 21. Proposta. Detall. Lluernaris (2)
A 22. Proposta. Detall. Lluernaris (3)
A 23. Proposta. Detall. Baranes.
A 24. Proposta. Detall. Fusteries interiors (1)
A 25. Proposta. Detall. Fusteries interiors (2)

PLÀNOLS D’ESTRUCTURA i SANEJAMENT
E 1.

Estructura i Sanejament. Fonaments i solera

E 2.

Estructura. Sostres Planta Baixa

E 3.

Estructura. Sostres Planta Primera

E 4.

Estructura. Secció

E 5.

Estructura i Sanejament. Passera accés Av. Montserrat
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9. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

CAPÍTOL PRELIMINAR
9.1.1. DISPOSICIONS GENERALS
9.1.1.1. Naturalesa i objecte del plec de condicions
Article 1.- El present Plec de Condicions té caràcter complementari del Plec de Condicions
econòmiques - administratives que regula el Contracte d’obres.
Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l’execució de les obres fixant-ne
els nivells tècnics i de qualitat exigibles, i precisant les intervencions que corresponguin,
segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, a l’Administració, al Contractista o
constructor de l’esmentada obra, als seus tècnics i encarregats, i a la Direcció Facultativa de
l’Administració, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre
a l’acompliment del contracte d’obra.

9.1.1.2. Documentació del contracte d’obra
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d’obra.
2. El Plec de Condicions Econòmiques - Administratives.
3. La documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).
Excepte els annexos a la Memòria que són merament informatius.
4. El Plec de Condicions Facultatives i Tècniques.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres donades per escrit s’incorporen
al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan
aquestes es realitzen a nivell de detall en plànols, també preval la cota sobre la mida a escala.
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CAPÍTOL I
9.2.1. CONDICIONS FACULTATIVES

9.2.1.1. Epígraf 1: Delimitació general de funcions tècniques: direcció, inspecció,
contractista
Direcció de l’obra
Article 3.- L’Administració designarà el tècnic superior o de grau mig que hagi de dirigir les
obres. Les seves ordres hauran de ser acceptades pel Contractista com dictades directament
per la pròpia Administració, i podrà exigir, per la seva part que li siguin donades per escrit i
signades.
L’Administració o el propi Director de l’obra, anomenarà els col·laboradors que hagi de tenir
aquest pel desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció
Facultativa.
El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció Facultativa.
Funcions de la direcció de l’obra
Article 4.- La Direcció Facultativa, estarà encarregada de les funcions que a continuació
s’esmenten, per mantenir el control i vigilància de les obres o de qualsevol altra missió
encaminada al mateix fi:
a) Garantir que les obres es realitzin d’acord amb el Projecte aprovat o modificacions
degudament autoritzades.
b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.
c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents
del projecte.
d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols,
condicions de materials i manera de realitzar les unitats d’obra, sense contradir el
Contracte.
e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.
f) Assumir personalment, si calgués, la direcció de determinades operacions, per a
la qual cosa comptarà amb el personal, maquinària i organització del Contractista.
Inspecció de les obres
Article 5.- Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi
l’Administració.
El Contractista posarà a la seva disposició tots els mitjans que es requereixin per al
compliment de la seva missió, i queda obligat a acompanyar-lo durant les seves visites.
El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l’Administració de la
inspecció de les obres.
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Contractista
Article 6.- Correspon al Contractista:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calgui i
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l’obra en aplicació de l’estudi
corresponent, i disposar, en tot cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant
pel seu acompliment i per l’observació de la normativa vigent en matèria de
seguretat i higiene en el treball.
Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat
a l’obra inclòs en el cas que no existeixi Estudi o Pla de Seguretat i un vigilant de
seguretat que romangui a l’obra tota la jornada laboral. Podran ser designats Cap
d’obra i l’Encarregat d’obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.
c) Subscriure amb la Direcció Facultativa, l’acta de replanteig de l’obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les
intervencions dels subcontractistes, que en el cas de les instal·lacions hauran
d’estar en possessió de la qualificació d’instal·ladors autoritzats.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s’utilitzin, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o
per prescripció de l’Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits
per les normes d’aplicació.
f)

Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins,
etc.) necessaris per a la legalització davant les entitats E.C.A., I.C.I.C.T., i qualsevol
altre que l’Administració determini, així com en els Serveis d’Indústria de la
Generalitat.

g) Custodiar el Llibre d’Ordres i seguiment de l’obra, i donar el vist i plau a les
anotacions que s’hi practiquin.

h) Facilitar a la Direcció Facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per
l’acompliment del control de qualitat.
i)

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final

j)

Subscriure amb l’Administració les actes de recepció d’obra.

k) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant
l’obra. La pòlissa d’assegurances per aquests obra haurà de garantir la cobertura
mínima de 100 milions de pessetes tant respecte a la pròpia obra com a tercers.
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9.2.1.2. Epígraf 2: de les obligacions i drets generals del constructor o contractista
Verificació dels documents del projecte
Article 7.- Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la
documentació presentada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
Pla de seguretat i salut
Article 8.- El Contractista, a la vista del Projecte d’Execució que contingui, en tot cas, l’Estudi
de Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació de la
Corporació previ informe del Tècnic encarregat per l’Administració.
Correrà a càrrec del contractista, la contractació d'un tècnic competent per procedir a realitzar
les tasques de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució, del present contracte,
l'elecció de tècnic correspondrà als Serveis Tècnics Municipals prèvia presentació d'una terna.
Oficina a l’obra
Article 9.- El Contractista habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s’hi pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el Contractista tindrà
sempre a disposició de la Direcció Facultativa:
-

El Projecte d’Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas es
redactin.

-

El Contracte d’Obres.

-

El Llibre d’Ordres i Assistències.

-

El Pla de Seguretat i Salut.

-

El Llibre d’Incidències.

-

El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball.

-

La documentació de les assegurances esmentades a l’article 6.k).

Representació del contractista
Article 10.- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració la persona designada
com a delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena
i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen
a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Contractista segons s’especifica a l’article 6.
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Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de “Condicions
Econòmiques - Administratives”, el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior
o grau mig, segons els casos. També es determinarà el personal facultatiu o especialista que
el Contractista s’obligui a mantenir en l’obra com a mínim, i el temps de dedicació
compromesa.
L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció Facultativa per ordenar
la paralització de les obres, sense tenir dret de cap reclamació, fins que s’esmeni la
deficiència.
Presència del contractista a l’obra
Article 11.- El Cap de l’obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites
que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que
es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació
d’amidaments i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 12.- Es obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no estigui expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho
disposi la Direcció Facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per
a cada unitat d’obra i tipus d’execució.
En cas de defecte d’especificació en el Plec de Condicions, s’entendrà que cal un reformat de
projecte amb consentiment exprés de l’Administració, tota variació que suposi increment del
pressupost en més d’un 20%.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
Article 13.- Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions
o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
per escrit al Contractista, que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb
la seva signatura acreditació d’haver-ho rebut, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos
o instruccions que rebi, de la Direcció Facultativa.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa cregui
oportú fer el Contractista, haurà de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l’hagués dictat,
el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si així ho sol·licités.
Article 14.- El Contractista podrà requerir a la Direcció Facultativa les instruccions o
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa
Article 15.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
demanades de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les, a través d’aquesta davant
l’Administració, si són d’ordre econòmic i d’acord amb les condicions establertes en els Plecs
de Condicions corresponents.
Contra les disposicions d’ordre tècnic, no s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la
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Direcció Facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a la notificació de la recepció, que
en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel contractista del personal anomenat per la direcció facultativa
Article 16.- El Contractista no podrà recusar a la Direcció Facultativa, ni a la Inspecció, si
escau, encarregats de dirigir i inspeccionar les obres, ni demanar que per part de
l’Administració es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat pel treball d’aquests, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article
precedent, però sense que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 17.- La Direcció Facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions,
manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs,
podrà requerir el Contractista perquè separi de l’obra als dependents o operaris responsables
de la pertorbació.
Article 18.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes
i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions i sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra.
9.2.1.3. Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als
mitjans auxiliars
Camins i accessos
Article 19.- El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l’obra i el seu tancament
o barrat.
La Direcció Facultativa podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 20.- El Contractista iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Contractista sotmetrà el replanteig a l’aprovació de la Direcció Facultativa, que si dedueix
la seva viabilitat donarà l’autorització per a iniciar les obres redactant-ne l’Acta de Replanteig.
En cas contrari farà constar les circumstàncies que es produeixin per que l’Administració
contractant dicti les resolucions oportunes, considerant-ne suspeses les obres temporalment.
Començament de l’obra. Ritme d’execució dels treballs
Article 21.- El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte,
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en
el calendari de l’obra quedin executats els treballs corresponents i, per tant, l’execució total es
porti a terme dins del termini exigit en el Contracte.
La data d’inici serà la de l’Acta de Replanteig, a partir de la que es comptarà el termini
d’acabament de l’obra, i els terminis parcials.
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Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de comunicar a la Direcció Facultativa el
començament dels treballs al menys amb una setmana d’anticipació a la firma de l’Acta de
Replanteig.
Ordre dels treballs
Article 22.- En general, la determinació de l’ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi
convenient variar.
Facilitats per a altres contractistes
Article 23.- D’acord amb el que requereix la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que s’hagin encarregat
a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això sense perjudici de les
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans
auxiliars o subministrament d’energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 24.- Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el
Projecte, no s’interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades per
la Direcció Facultativa en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o
qualsevol altra obra de caràcter urgent, avançant de moment aquest servei, l’import del qual
li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d’acord amb el que
s’estipuli.
Pròrroga per causa de força major
Article 25.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Contractista, aquest
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en
els terminis prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada per a l’acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de la Direcció Facultativa. Per això, el Contractista
exposarà, en un escrit dirigit a l’Administració, el motiu que impedeix l’execució o la marxa
dels treballs i el retard que degut a això s’originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per l’esmentada causa sol·licita.
Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra
Article 26.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d’execució dels treballs
Article 27.- Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, es lliuri al Contractista, dins de les
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en l’article 12.
106

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

Obres ocultes
Article 28.- De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de
l’edifici, se n’aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits;
aquests documents s’estendran per duplicat, lliurant-se: un, a la Direcció Facultativa i l’altre al
Contractista. Aquests documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran
d’anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per
efectuar els amidaments.
Treballs defectuosos
Article 29.- El Contractista ha d’emprar els materials que acompleixin les condicions exigides
en les Condicions Tècniques del Plec i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats
d’acord amb allò especificat també en l’esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que poguessin existir en els esmentats
treballs per una mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells
col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de la Direcció
Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions
parcials d’obra, que sempre s’entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, quan la Direcció Facultativa detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l’execució dels treballs, o un
cop finalitzats, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb allò que s’hagués
contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Vicis ocults
Article 30.- Si la Direcció Facultativa tingués prou raons per creure en l’existència de vicis
ocults de construcció en les obres executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol
temps, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos. Les despeses que ocasionin seran
a compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a
càrrec de l’Administració.
Materials i aparells, la seva procedència
Article 31.- El Contractista té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes
en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què en els documents del
projecte es perceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Contractista haurà de
presentar a la Direcció Facultativa una llista completa dels materials i aparells que hagi
d’emprar en la qual s’hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedències i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres
Article 32.- A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista li presentarà les mostres dels
materials sempre amb l’anticipació prevista en el Calendari de l’obra.
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Materials no utilitzables
Article 33.- El Contractista, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament
i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, desmuntatges,
etc., que no siguin utilitzables en l’obra.
Aquests materials es traslladaran al Dipòsit Municipal o a l’abocador segons determini la
Direcció Facultativa.
Materials i aparells defectuosos
Article 34.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació exigida o, en fi, quan la manca de
prescripcions formals del Plec, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu
objecte, la Direcció Facultativa, donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen.
Si el Contractista al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retirin els materials que no
estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l’Administració carregant-ne les despeses a
la Contracta.
Si els materials, elements d’instal·lació o aparells fossin defectuosos, però acceptables a
criteri de la Direcció Facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no
ser que el Contractista prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionals per proves i assaigs
Article 35.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements
que intervinguin en l’execució de les obres, seran a càrrec del Contractista fins un import de
l’1% del Pressupost de l’obra tal com diu la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives
Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà ferse de nou a càrrec de la Contracta.
Neteja de les obres
Article 36.- Es obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runes com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l’obra
ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 37.- En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no
existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació
restant del Projecte, el Contractista s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona
construcció.
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9.2.1.4. Epígraf 4: De les recepcions d’edificis i obres annexes
De les recepcions d’obra
Article 38.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció
Facultativa la proximitat del seu acabament per tal de convenir la data per a l’acta de recepció.
Aquesta recepció es farà amb la presència de l’Interventor o persona en qui delegui la Direcció
Facultativa i el Contractista. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas,
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats
especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments sol·licitats.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà l’Acta de Recepció, signada per
l’Interventor, la Direcció Facultativa i el Contractista. Des d’aquesta data començarà a córrer
el termini de garantia, si les obres es trobessin en situació d’ésser admeses. Si s’hagués citat
el Contractista, per escrit i no es presentés a l’acta de recepció, se’l considerarà conforme,
per endavant, amb les decisions adoptades. Quan les obres no es trobin en situació de ser
rebudes, es farà constar en l’acta i es donarà al Contractista les instruccions oportunes per
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual,
s’efectuarà un nou reconeixement per tal de procedir a la recepció de l’obra.
Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de
la fiança.
Documentació final de l’obra
Article 39.- La Direcció Facultativa facilitarà plànols de l’estat definitiu de l’obra, amb les
especificacions i continguts establerts per la legislació vigent.
Medició definitiva dels treballs i liquidació de l’obra
Article 40.- Rebudes les obres, es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció
Facultativa i el Contractista el seu amidament definitiu, redactant-se la certificació final pel seu
abonament per l’Administració.
Termini de garantia
Article 41.- El termini de garantia haurà d’estipular-se en el Contracte d’obres i en qualsevol
cas mai no haurà de ser inferior a un any des de la Recepció d’obra.
Conservació de les obres rebudes
Article 42.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la
recepció i la finalització del període de garantia, seran a càrrec del Contractista.
Si l’edifici fos ocupat o l’obra pública utilitzada abans del termini del període de garantia, la
vigilància, neteja i reparacions produïdes pel seu ús seran a càrrec municipal i les reparacions
per vicis d’obra o per defectes en les instal·lacions seran a càrrec de la contracta. En qualsevol
cas el Contractista es farà càrrec de les despeses de reparació de les instal·lacions encara
que puguin estar produïdes per l’ús incorrecte.
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De la finalització del període de garantia
Article 43.- Dins del mes següents a l’acabament del termini de garantia, es procedirà per part
de la Direcció d’Obra i amb el Vist i Plau en el seu cas dels Serveis Tècnics Municipals, a la
realització d’un informe sobre el correcte estat de l’obra, si l’informe és favorable es podrà
procedir a la devolució de les garanties, en cas contrari haurà de procedir a subsanar les
deficiències en el termini indicat en l’esmentat informe, realitzant-se un nou informe per
procedir a la devolució de les garanties. A partir de la seva data finalitzarà l’obligació del
Contractista de reparar a càrrec seu aquells desperfectes inherents a la conservació normal
dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li
per vicis de construcció.
Pròrroga del termini de garantia
Article 44.- Si en procedir al reconeixement de les obres per realitzar l’informe de devolució
de la garantia, no es trobés en les condicions degudes, la devolució de la garantia s’aplaçarà
i la Direcció Facultativa assenyalarà al Contractista els terminis i formes en què s’hauran de
realitzar les obres necessàries i, si no s’efectuessin dins d’aquests terminis, podrà resoldre’s
el contracte amb la pèrdua de la fiança.
Liquidació de l’obra
Article 45.- La Direcció Facultativa o persona que assenyali l’Administració, redactarà la
Liquidació de l’obra dins d’un termini de sis mesos a partir de la data de l’Acta de Recepció
d’obra.
Efectuada la Liquidació de l’obra, es procedirà a regularitzar el compte de saldos amb el
Contractista.
A petició del Contractista es procedirà a la devolució de la fiança o al que en quedi per
deduccions hagudes durant les obres o per qualsevol altre càrrec que resultés a favor de
l’Administració.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 46.- En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el
Contractista estarà obligat a retirar, en el termini de quinze dies la maquinària, mitjans
auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar
l’obra en condicions d’ésser represa per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb les condicions establertes en l’article
38. Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l’informe per la devolució de
les garanties segons allò que es disposà en els articles 43 i 44 d’aquest Plec.
Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de la Direcció Facultativa,
s’efectuarà la mateixa recepció.
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L’Hospitalet de Llobregat, juliol 2020

Autoria del projecte:

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP
NIF B-64260367
Avinguda Europa, 55 despatx F,
08907 L’Hospitalet del Llobregat

Sandra Bestraten

Emili Hormias

NIF 36516623Y

NIF 44176996E

Arquitecta

Arquitecte
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10.

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

SEGURETAT I SENYALITZACIÓ
S’haurà de disposar de les suficients mesures de seguretat, a cada moment, per a evitar
accidents a treballadors de l’obra i a persones i vehicles aliens a ella.
Les mesures de seguretat i senyalització de les obres dels desviaments de trànsit necessàries
vindran definides per la Direcció Facultativa o pels Serveis Tècnics de l’Àrea de Circulació i
Via Pública.
Com mesures de seguretat mínimes s’estarà disposat en l’article 70 de l’Ordenança Municipal
de Cales i Canalitzacions publicada en el BOP de Barcelona de data 30/3/94, que es
desenvolupa a continuació.
Es col·locaran cartells indicadors de les obres, segons model Ajuntament de Mediona que
seran a càrrec del contractista adjudicatari.
Mesures de seguretat
Article 70
10.1.1.

OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Si s’emporten a termini operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb
maquinària mòbil que afecten zones fora del perímetre tancat de l’obra, s’han d’observar les
mesures de seguretat adequades i en particular:
- Desviar als ciutadans fora de l’àmbit d’actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per
a la zona
d’aparcament, o per a la calçada, amb la senyalització pertinent.
- Desviar el trànsit de cotxes.
- Ampliar el perímetre tancat a tot l’àmbit d’actuació, mentre es realitza aquesta operació.

10.1.2.

TANQUES

L’obra ha d’estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d’estar alineades i unides
entre elles.
Tots els accessoris, l’utillatge, les casetes, la maquinària i les rases han d’estar dintre d’un
perímetre tancat, amb tanques normalitzades. No es considerarà com una tanca la cinta
plàstica, excepte que serveixi per unir dues tanques consecutives separades entre elles
menys de 0.50 m. També es considerarà tancada si la separació lliure entre dues tanques
consecutives és inferior a 0.20 m.
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Quan per qüestions de seguretat dels ciutadans sigui necessària la seva disposició, s’ha
d’habilitar un pas de vianants, protegit per tanques en cas d’afectar la calçada, tant de l’obra
com dels cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una amplada superior a 1 m.
10.1.3.

SENYALITZACIÓ LLUMINOSA

En obres en calçada o en les carrers sense suficient enllumenat públic, serà necessària
l’existència de llums en tot el seu perímetre tancat.
Es considera necessari un punt de llum cada 5 metres. Aquestes han d’estar operatives.
L’horari de funcionament és el fixat pel codi de circulació per a les llums de posició dels
vehicles.
10.1.4.

SENYALITZACIÓ

Si l’obra afecta a la calçada, excepte indicació expressa en el senyalització o per part de la
Guàrdia Urbana, s’han de col·locar, com a mínim, les senyals següents:
A l’inici de l’obra, a una distància de 25 m. en vies secundàries, i a 50 m. en artèries primàries:
- una senyal d’obres
- una senyal d’estretament de la calçada
- un cartell direccional
- una senyal de velocitat limitada a 20 Km/h.
Al final de l’obra:
- una senyal de fi de prohibicions.
Si s’habilita especialment un pas de vianants haurà d’indicar-se.
Els costos derivats de les mesures de seguretat a adoptar i de la senyalització necessària
aniran a càrrec del Contractista.
En cada obra haurà d’anomenar-se per part del contractista un responsable de seguretat en
l’obra.

ACCESSOS CIRCULACIÓ VEÏNS
Es garantirà a cada moment l’accés de vehicles a Pàrkings i a zones de càrrega i descàrrega
i es coordinaran les obres amb el Departament de Circulació i Via Pública referent a talls de
trànsit i cartells indicatius.
També es col·locaran els mitjans que calgui per les entrades de vehicles a Pàrkings i de
vianants a portals.
Aquestes mesures no representaran retards en les obres ni sobrecostos en el pressupost.
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COMPROVACIÓ COTES PROJECTE
Prèviament a l’inici dels treballs es realitzaran totes les comprovacions de cotes de projecte.
En cas de trobar-se diferències respecte al projecte original, la Direcció Facultativa decidirà la
solució a executar.
Les modificacions d’obra motivades per la no comprovació de cotes no significarà un
sobrecost al pressupost de l’obra.

CONTROL DE QUALITAT
Prèviament l’inici de les obres l’empresa adjudicatària presentarà un pla de control de qualitat
que deurà ser aprovat per la Direcció Facultativa.
Al finalitzar els treballs es realitzarà una inspecció de les obres. Aquests treballs s’inclouran
en l’1,5 % de control de qualitat.

PREUS CONTRADICTORIS
En cas d’aparició de preus no contemplats en el quadre de preus s’aplicaran el quadre de
preus de l’ITEC corresponents a l’any 2020 o el quadre de preus vigent de la contracta de
Conservació de la Infraestructura Urbana de l’Ajuntament de Mediona.

PLEC DE CONDICIONS
Per a tot el que no estigui contemplat en els presents plecs s’aplicarà el que disposi el PG.3
del Ministeri de Foment i al Plec de Condicions Tècniques de l’ITEC.
L’Hospitalet de Llobregat, juliol 2020
Autoria del projecte:

BESTRATEN HORMIAS ARQUITECTURA SLP
NIF B-64260367
Avinguda Europa, 55 despatx F,
08907 L’Hospitalet del Llobregat

Sandra Bestraten

Emili Hormias

NIF 36516623Y

NIF 44176996E

Arquitecta

Arquitecte
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11.
4-

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES MATERIALS

CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ

4G -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

4G4 -

QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4G411333.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Quadres de comandament i protecció, col·locats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
-

Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge

-

Col·locació de quadre de comandament i protecció de l'ascensor

-

Col·locació de quadre de comandament i protecció del llum d'escala

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Quadre de comandament i protecció de l'interior de l'habitatge:
-

Preparació de la zona de treball

-

Replanteig del traçat de la instal·lació

-

Obertura de regates per a encastar els tubs elèctrics

-

Formació de l'encast de la caixa del quadre de comandament

-

Col·locació dels tubs de protecció elèctrica encastats

-

Col·locació de la caixa del quadre de comandament

-

Tapat de la regata amb guix

-

Collat amb guix de la caixa del quadre de comandament

-

Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa

Estesa dels cables elèctrics per l'interior dels tubs i execució de les connexions amb els
mecanismes
-

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

Quadre de comandament i protecció de l'ascensor:
-

Preparació de la zona de treball

-

Replanteig del traçat de la instal·lació

-

Col·locació de la caixa del quadre de comandament

-

Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa

-

Col·locació del comptador

-

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
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Quadre de comandament i protecció del llum d'escala:
-

Preparació de la zona de treball

-

Replanteig del traçat de la instal·lació

-

Col·locació de la caixa del quadre de comandament

-

Col·locació dels mecanismes de protecció a l'interior de la caixa

-

Col·locació del minuter i regulació del temporitzador

-

Execució de les connexions elèctriques a l'interior de la caixa

-

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la DT o en
el seu defecte, en la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la instal·lació o bé
en els borns dels mecanismes.
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la instal·lació
fora dels punts de connexió.
Els cables han d'estar subjectats al mecanisme mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'INTERIOR DE L'HABITATGE:
Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Han de ser rectes.
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
Fondària:
-

Paret estructural: < 1/6 gruix paret

-

Paret no estructural: < 1/3 gruix paret
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Pendent: >= 70°
Separació als brancals: >= 20 cm
Separació entre regates: >= 50 cm
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 10 mm

-

Fondària: + 0 mm, - 5 mm

Els encastos han d'estar fets 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

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior a 140
mm.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Recobriment de guix: >= 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
-

Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

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.
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.
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.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
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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.

Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
-

Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DE L'ASCENSOR:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total

El comptador ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
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.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Verticalitat: ± 2 mm

QUADRE DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ DEL LLUM D'ESCALA
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm
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-

Aplomat: ± 2%

En els tubs de protecció elèctrica, els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament,
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total

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
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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 EN CABLEJAT:
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 distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i
senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
-

Assaigs segons REBT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte
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-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CONTROL D'EXECUCIÓ.
SUBQUADRES:

OPERACIONS

DE

CONTROL

EN

QUADRES

GENERALS

I

Les tasques de control de qualitat 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 EN CABLEJAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:
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 línies que hagin sigut modificades
el seu recorregut respecte projecte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MECANISMES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat 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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
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.

E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E6 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E61 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E612 - PARETS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E6126R1L.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
-

Paret de tancament recolzada

-

Paret de tancament passant

-

Paret divisòria

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig de les parets

-

Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades

-

Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils

-

Col·locació de plomades en arestes i voladissos

-

Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres

-

Repàs dels junts i neteja del parament

-

Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals

-

Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades

-

Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del
projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit
que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DBSE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures,
en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior,
si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
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En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del
DB-SE-F
Gruix dels junts:
-

Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm

-

Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm

Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig d'eixos:

-

Parcials: ± 10 mm

-

Extrems: ± 20 mm

-

Planor:

-

Paret vista: ± 5 mm/2 m

-

Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m

-

Horitzontalitat de les filades:

-

Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total

-

Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total

-

Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total

-

Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total

-

Gruix dels junts: ± 2 mm

-

Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm

PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a
màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la
paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts
que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
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Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió
de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua
al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

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 <= 2 m2: No es dedueixen

-

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

-

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit,
i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus
annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra,
conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.
-

Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.

Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents
punts:
-

Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.

-

Humitat dels maons.

-

Col·locació de les peces.

-

Obertures.

-

Travat entre diferents parets en junts alternats.

-

Regates.

-

Presa de coordenades i cotes de totes les parets.

-

Repàs dels junts i neteja del parament
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ.
D'INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
-

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.

-

Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

EA -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EA1 -

TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EA11E7R6K98Q.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un
correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament
sobre la fàbrica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig

-

Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

-

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

-

Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

-

Col·locació dels mecanismes

-

Neteja de tots els elements
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a
menys de 30 cm dels extrems.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 10 mm

-

Nivell previst: ± 5 mm

-

Horitzontalitat: ± 1 mm/m

-

Aplomat: ± 2 mm/m

-

Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport
al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant
tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de travar a la
paret a mesura que aquesta es va aixecant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra
d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una
unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EF -

TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EF5 -

TUBS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF5293B2,EF5293B7,EF5343B2,EF5343B7,EF5383B7.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
-

Instal·lació dels tubs

S'han considerat els tipus d'unió següents:
-

Connectat a pressió

-

Soldat per capil·laritat

Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions
frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
-

Col·locació superficial

-

Soterrat

-

Encastat

-

Col·locat a l'interior de canals

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:
Tubs:
-

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.

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.
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TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de
ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de
ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre
tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament
constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent
mínim del 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 elàstica.
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

¦

+------------------------------------------------------------+
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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

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els
accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament
aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.

TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.

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.

TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
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.

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del
tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d'estar
col·locats abans de la col·locació del tub.
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Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.

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 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.

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 conduccions a l'obra segons el traçat previst.

-

Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.

Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència 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 si és el
cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.

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 controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar
un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams
d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar 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 discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.
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EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG134801.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellació

-

Connexionat

-

Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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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EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151D11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,
encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG161611.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,
encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellament

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG222711,EG222811,EG222911.

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
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-

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 el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
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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 netejantla 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 pèrdues de material corresponents a retalls.

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.
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. 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.
EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG322124,EG322134,EG322144,EG322154.

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 o de 300/500 V.
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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 diàmetre del tub ha de ser suficientment gran
per evitar embussaments dels cables.
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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 retorçaments 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 distàncies 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 assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

138

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

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 línies 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.

EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG41149H,EG415A99,EG415A9B,EG415A9C,EG415A9D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb
2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols
protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
-

Per a control de potència (ICP)

-

Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)

-

Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellació

-

Connexionat

-

Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.

PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions
dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.
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PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ.
SUBQUADRES:

OPERACIONS

DE

CONTROL

EN

QUADRES

GENERALS

I

Les tasques de control de qualitat 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.
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-

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 EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
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.

EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42129D.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
-

Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN

Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellació

-

Connexionat

-

Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
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Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns
de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions
dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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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 a realitzar són les següents:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

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 per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ.
SUBQUADRES:

OPERACIONS

DE

CONTROL

EN

QUADRES

GENERALS

I

Les tasques de control de qualitat 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.
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-

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 EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
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.
EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG482145.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.
S'han contemplat els següents tipus:
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellació

-

Connexionat
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-

Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.

PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN
PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

QUADRE DE PROTECCIÓ
SUPERFICIALMENT:

DE

SOBRETENSIONS

TRANSITÒRIES

PER

A

MUNTAR

El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment
preparats que aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests proposits.
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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
147

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

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:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

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 per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ.
SUBQUADRES:

OPERACIONS

DE

CONTROL

EN

QUADRES

GENERALS

I

Les tasques de control de qualitat 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.
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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 EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
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.
EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG6 - MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG611021,EG613021,EG621193,EG621G93,EG621J93,EG631153,EG631EA3,EG641177,EG67111
3,EG671133.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements
necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
-

Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
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-

Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra

-

Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic

-

Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.

Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
-

Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.

Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a
l'interior.
-

Sortida de fils, encastada

-

Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats

-

Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.

-

Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors
d'intensitat:
-

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.

Sortides de fils:
-

Muntatge, fixació i nivellació

-

Acondicionament dels fils

Placa, marc o tapa cega:
-

Replanteig de la unitat d'obra

-

Fixació i nivellació

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: ± 20 mm

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la
base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
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Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de
mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
-

Aplomat: ± 2%

SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als
fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
-

Aplomat: ± 2%

PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.

CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla
que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Aplomat: ± 2%
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CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

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.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa.
Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
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, mesurada segons les especificacions de la DT.

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.

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte
1: Prescripciones generales.

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:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
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Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

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 per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

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.

EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EGA - AVISADORS ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGA12522.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Avisadors acústics instal·lats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment
o encastat
-

Timbre de potència muntat superficialment.

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:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per
pressió de cargol.
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.

ENCASTAT:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.

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.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
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, mesurada 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:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
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-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

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 per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

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.

EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 -

PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD1222E.

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:
-

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.
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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, mesurada 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'elèctrodes, 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 elèctrodes 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.
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EG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD2 -

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD2113D.

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.).
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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'elèctrodes, 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 elèctrodes 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.

EJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA
CALENTA SANITÀRIA
EJ2 -

AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ2Z4125,EJ2Z4127.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
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S'han considerat els elements següents:
-

Aixeta connectada al tub d'alimentació

-

Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat

-

Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat

-

Ruixador connectat al braç de la dutxa

-

Suport per a dutxa de telèfon

-

Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon

-

Dutxa de telèfon connectada a tub flexible

-

Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats

-

Colze d'enllaç

-

Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari

-

Enllaç mural

-

Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

-

Col·locació de l'aixeta o l'accessori

-

Segellat dels junts

-

Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada
per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan
calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Nivell: ± 10 mm

FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub
de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat
amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
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MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub
de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord
amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra

-

Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.

-

Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:

-

100 kPa per aixetes

-

150 kPa per fluxors i calentadors

-

Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública
concurrència.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per
zones humides.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar 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 discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord
amb el que determini la DF.
EN -

VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN3 -

VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN313427,EN315427.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
-

Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.

-

Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic

-

Vàlvules manuals roscades

-

Vàlvules manuals per a soldar entre tubs

-

Vàlvules manuals embridades

-

Vàlvules per anar a pressió

S'han considerat els tipus de col·locació següents:
-

Muntades superficialment

-

Muntades en pericó de canalització soterrada

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
-

Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.

-

Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca

-

Connexió de la vàlvula a la xarxa

-

Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)

-

Prova de servei

Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
-

Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules

-

Connexió de la vàlvula a la xarxa

-

Prova de servei

Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
-

Neteja de rosques i d'interior de tubs

-

Preparació de les unions amb cintes
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-

Connexió de la vàlvula a la xarxa

-

Prova de servei

Vàlvula de bola per encolar o embridar:
-

Neteja de l'interior dels tubs

-

Connexió de la vàlvula a la xarxa

-

Prova d'estanquitat

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de
les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de
treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
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: ± 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del
pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria
perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les
eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat
i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben
acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les
brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir
en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic
després de rentar-la.

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i
s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
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.

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica
fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002.
EY -

AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY0 -

AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY01 - REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY011321.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter
o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig i marcat de les regates

-

Obertura de les regates

-

Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates

-

Tapat posterior amb morter o guix

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades
per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar
afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata.
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 10 mm

-

Fondària: + 0 mm, - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació
introduïda.
164

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb 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 Fábrica DB-SE-F.

K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ

K9 -

PAVIMENTS

K9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
K9D1 - PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9D19C1D000G.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajoles o de toves de ceràmica natural.
S'han considerat els paviments següents:
-

Paviment de rajola ceràmica fina col·locada a truc de maceta amb morter

Paviment de toves ceràmiques mecàniques o manuals, col·locades a truc de maceta amb
morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Humectació de les peces

-

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter

-

Humectació de la superfície

-

Reblert dels junts

-

Neteja de paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
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-

Nivell: ± 10 mm

-

Planor: ± 4 mm/2 m

-

Celles: <= 1 mm

RAJOLA CERÀMICA:
Les peces s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment.
Toleràncies d'execució:
-

Gruix dels junts: ± 1 mm

TOVES:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts han de quedar reblerts amb morter de ciment.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
-

Gruix dels junts:

-

Toves mecàniques: ± 1 mm

-

Toves manuals: ± 2 mm

-

Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.

RAJOLA:
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.

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%

166

bestraten hormias arquitectura s.l.p
Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

bh@bharquitectura.com

tlf.93 26 379 24

CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SINDICAT AGRARI DE MEDIONA
Memòria

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K9 -

PAVIMENTS

K9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
K9DA -

PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9DA122Y.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
-

A truc de maceta

-

A estesa

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu

-

Reblert dels junts

Col·locació a l'estesa:
-

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament

-

Col·locació de la base de morter

-

Humectació de les peces per col·locar

-

Col·locació de les peces del paviment

-

Assentament de les peces col·locades

-

Reblert dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
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-

Nivell: ± 10 mm

-

Planor: ± 4 mm/2 m

-

Celles: <= 1 mm

-

Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
-

Gruix dels junts: ± 2 mm

COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
-

Gruix dels junts: ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del
fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb
morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.

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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Neteja i preparació de la superfície d'assentament.

-

Replanteig de l'especejament.

-

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.

-

Reblert dels junts.

-

Neteja del paviment.

-

Inspecció visual de l'unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ.
D'INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
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:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.

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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

KG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KG1 - CAIXES I ARMARIS
KG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG134801.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellació

-

Connexionat

-

Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
-

Posició: ± 20 mm

-

Aplomat: ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
KG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
KG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG222911.

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.
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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.
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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 el tub 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 netejantla 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 pèrdues de material corresponents a retalls.

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.
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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 la conducción de cables. 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.
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KG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
KG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG322154,KG322174.

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 o de 300/500 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.
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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 diàmetre 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 retorçaments 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
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Verificar les distàncies 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 assaigs 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 línies 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.
KG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ
KG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG41149C,KG415A99,KG415A9B,KG415A9C,KG415A9D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb
2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols
protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
-

Per a control de potència (ICP)

-

Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)

-

Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellació

-

Connexionat

-

Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
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CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa
també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.

PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions
dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.
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ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63
A.

PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

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.
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CONTROL D'EXECUCIÓ.
SUBQUADRES:

OPERACIONS

DE

CONTROL

EN

QUADRES

GENERALS

I

Les tasques de control de qualitat 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 EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
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.
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KG -

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

KG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ
KG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG42129D.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
-

Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN

Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Col·locació i anivellació

-

Connexionat

-

Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
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Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns
de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions
dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de
l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
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UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A
MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

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:
Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
-

Verificar que el sistema de fixació es correcte

-

Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden

Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels
mecanismes.
-

Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.

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 per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.

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.

CONTROL D'EXECUCIÓ.
SUBQUADRES:

OPERACIONS

DE

CONTROL

EN

QUADRES

GENERALS

I

Les tasques de control de qualitat 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.
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-

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 EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el
que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES
GENERALS I SUBQUADRES:
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.
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KY -

AJUDES DE RAM DE PALETA

KY0 - AJUDES DE RAM DE PALETA
KY01 - REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KY011112.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter
o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig i marcat de les regates

-

Obertura de les regates

-

Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates

-

Tapat posterior amb morter o guix

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades
per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar
afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata.
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
-

Replanteig: ± 10 mm

-

Fondària: + 0 mm, - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació
introduïda.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
KY -

AJUDES DE RAM DE PALETA

KY0 - AJUDES DE RAM DE PALETA
KY02 - ENCASTS PETITS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KY021112.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions diverses de formació d'encasts petits.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell d'instal·lació,
collat amb guix o morter.
-

Tapat d'encast petit amb guix

-

Collat d'ancoratge amb morter

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas

-

Obertura dels forats, en el seu cas

-

Col·locació del petit element, en el seu cas

-

Fixació i tapat del forat que resta

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades
per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.

OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
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
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.

TAPAT DE PETIT ENCAST O COLLAT D'ANCORATGE:
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
El material conglomerant amb què es realitzi el tapat o collat s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Ha de quedar ben adherit al suport.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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